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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus berkat pernyertaan-Nya selama 

menempuh masa kuliah S1 di Universitas Kristen Maranatha dan sampai pada 

diakhir masa kuliah Ia juga selalu menyertai dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Kepala Pemerintah Daerah Ditijau dari 

Latar Belakang Pengusahan dan Non-Pengusaha (Studi Pada Pemerintah Daerah 

Jawa Barat dan Jawa Tengah)”, memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja Kepala 

Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala 

Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, 

tingkat kemiskinan, dan IPM, yang diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa 

atas hasil dari masing-masing daerah kemudian membandingkannya. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna 

dan banyak kekurangannya, maka dari itu segala kritik dan saran yang 

membangun akan penulis terima dengan senang hati sebagai bahan perbaikan dan 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha sekaligus sebagai dosen 

wali yang selalu membimbing dan mendorong penulis supaya mengambil 

SKS yang maksimal (24) agar penulis cepat melesaikan masa kuliah. 

2. Ibu Elyzabet I.Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Candra Sinuraya S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing penulis 

dalam menyusun tugas akhir ini, yang selalu memberikan arahan bahkan 

memberi pencerahan judul dalam tugas akhir ini, beliau juga selalu 

meluangkan waktu bahkan disaat masih libur beliau masih mau 

meluangkan waktu. 

4. Para dosen Fakultas Ekonomi beserta seluruh staf TU Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan ilmu selama 7 semester belajar besama, motivasi, 

inspirasi, tugas-tugas yang penulis yakin itu untuk membangun pribadi 

mahasiswa. 

5. Papah Otto Agusta dan Mamah Aris Herlinawati yang selalu mendukung 

dari TK sampai sekarang S1. Untuk semua kasih sayang, dukungan, 

dorongan, doa yang dengan penuh kesabaran menyertai sampai akhirnya 

Penulis bisa memperoleh gelar S.E. 

6. Seluruh keluarga besar mbah, para sesepuh, pakde, bude, bulik, om, yang 

selalu mendukung selama ini. 

7. EXOH sahabatku (Monica, Gabriela, Meyselina, Amelinda, Ingrid, Sindi) 

trimakasih dukungan selama ini, secara khusus untuk Monica C. 

terimakasih sudah menyediakan tempat melarikan diri dari skripsi, dan 

menemani berlibur selama 2 minggu di Korea. 

 

 



 vii             

  

8. RK Community, Siska Widyastuti Cindy Chalik Bustomi, Yemima 

Priscilia, Winaya Aung, dan Febby Susanto yang selalu mendukung, 

mendorong dan selalu membantu dalam penulisan tugas akhir ini, untuk 

semua segala kebersamaan kita bersama, terimakasih karena selalu mau 

mengisi hari penulis, dan memberi semangat di saat susah dan senang.  

9. Untuk Unnie Gochu-gochuan (Unnie Friska, Yuyun, Elishabet, Ghea) 

yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi supaya kita 

oktober ke Korea. Ci Vanny trima kasih karena selalu mendorong untuk 

bertemu dengan Bapak Candra agar skripsi cepat di selesaikan. Juga untuk 

kak Glory dan kak Irfan yang  selalu mendorong supaya skripsi cepat 

diselesaikan, dan juga untuk semua ide-ide yang membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk semua teman-teman angkatkan 2013 

yang selalu bersama-sama belajar di Universitas Kristen Maranatha yang 

tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu mendukung selama ini 

semoga setelah ini silahturahmi tetap terjalin. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih dan 

berkat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah 

diberikan. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta 

wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. 
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