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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan 

berkah kesehatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul: “Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas desa Banjaranyar di Kabupaten Nganjuk”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di STIE Malangkuçeçwara Malang yang merupakan tugas 

akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

Saya menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada 

kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. ALLAH SWT atas limpahan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga Saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Orangtua tercinta, Bapak Guntur Tri Prayetno dan Ibu Sriani terimakasih atas 

segala doa, kasih sayang yang tulus, dan dukungan baik moril maupun materil 

yang diberikan kepada saya selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan 

kuliah dengan baik.  

3. Kedua saudaraku Vita Eka Anivia Prayetna dan Lucyta Selvyani Prayitna 

terimakasih atas segala doa, bantuan, dan dukungannya kepada saya selama 

ini. 

4. Bapak Drs. Bunyamin, MM. PhD selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

5. Bapak Drs. Moh. Syadeli, MM, Ak, CA selaku dosen pembimbing dan dosen 

wali yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, saran, dan kritik demi 

keberhasilan skripsi saya, terima kasih banyak pak  

6. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.  
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7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama saya 

kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

8. Teman seperjuangan skripsi Dyah Ayu Maharani, terimakasih atas segala 

bantuan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga keberhasilan dan kesuksesan 

selalu bersama kita, amien. 

10. Terimakasih Untuk Bapak Samsul selaku paman saya yang telah memberikan 

bimbingan dan saran dalam segala hal. 

11. Terimakasih untuk Bobby Sujangkung atas waktu, dukungan dan 

kebahagiaan yang diberikan selama ini 

12. Terimakasih untuk Susah Ketemu Squad Intan, Anita, Rhani, Ajeng yang 

selalu setia menemani dan mendukung sejak SMA hingga kuliah. 

13. Terimakasih banyak atas waktu untuk teman-teman terbaik ku di kampus 

Safitri, Ervin, Evi, Meta, Ziran, sudah bertahun-tahun menemaniku. 

14. Salam sayang dan cinta untuk teman-teman kontrakan Rani, Ellen, Riezky, 

sudah bertahun-tahun menemani di perantauan 

15. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2014, terimakasih atas 

kebersamaan yang tak akan terlupakan sepanjang hidup saya. 

16. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya 

mengucapkan banyak terimakasih.  

 

Malang, 12 Juli 2018 
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