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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya 

yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan 

tepat waktu. Walaupun banyak halangan dan rintangan, sehingga beban dan 

tuntutan bertambah yang berujung pada tingginya tingkat stres, tapi semua itu bisa 

saya seimbangkan sesuaikan dengan keadaan yang ada, dan hal tersebut saya 

jadikan sebagai pemacu diri saya agar skripsi ini selesai. 

Dari awal menyusun skripsi sudah banyak ide-ide di pikiran saya, yang mana 

sudah saya pisah satu demi satu untuk skripsi ini. Kata demi kata semua saya 

rangkai dan saya sesuaikan dengan realita yang ada, yang mana jujur saya 

katakan, perlu banyak waktu dan kesabaran untuk membuat semuanya 

tersambung menjadi satu kesatuan yang utuh dan lengkap. 

Dan pada akhirnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI 

DAERAH dan DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN 

ANGGARAN BELANJA MODAL ( studi kasus pada se-Kabupaten/kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur )” 

Pada kesempatan ini juga saya tak lupa untuk berterima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, PhD, selaku Kepala STIE 

MALANGKUÇEÇWARA MALANG. 

2. Bapak SUGENG HARIADI, SE, MM, Ak, CA selaku dosen pembimbing 

saya, yang selalu mengarahkan dan memberi banyak pedoman pada saya 

dalam menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak DIDIK PRIYO SUGIHARTO selaku dosen wali saya, yang selalu 

mengarahkan dan memberi banyak pedoman pada saya. 

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di STIE MALANGKUÇEÇWARA 

MALANG atas perhatian dan kesungguhan dalam memberi banyak ilmu 

kepada saya selama 4 tahun ini.  
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5. Bapak/Ibu karyawan-karyawati  STIE MALANGKUÇEÇWARA yang 

selalu memberikan informasi dan administrasi demi kelancaran skripsi 

6. Seluruh teman-teman saya di STIE MALANGKUÇEÇWARA MALANG, 

atas kehangatan dan kekompakan yang terjalin selama 4 tahun ini. 

7. Kedua orang tua dan kakak-kakak bersaudara saya, yang selalu 

mendukung saya tiada henti selama ini. 

8. Saudara, kerabat, seluruh keluarga besar dan semua kenalan dekat yang 

ada di kota MALANG atas kehangatan yang terjalin selama ini. 

Di penghujung alinea ini, saya ingin mengungkapkan kebahagiaan saya lewat 

kata demi kata yang telah tersusun rapi. Kata yang tersusun tidak mudah dan 

tidak muncul dengan sendirinya, tapi saya sanggup menyelesaikannya dengan 

kecukupan makna. Makna yang timbul dari sebuah usaha, yang mana usaha itu 

dikembangkan perlahan-lahan sehingga tercipta sebuah karya atau tugas akhir 

yang dinamakan SKRIPSI. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, 

peneliti dan semua pihak yang ingin mengetahui lebih banyak isi skripsi ini. 

 

 

Malang, 16 Agustus 2017 

 

Kristian Kresentius Laka 

 

 

 

 

 

 

 




