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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhuh 

 
Alhamdulillahirabbil‘alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan (studi di badan pengawas 

daerah kabupaten lampung barat) 2012 ”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan Universitas Lampung. 

Dalam Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada 

ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lupa memberikan doa dan restunya, 

dukungan moril dan spiritual serta harapan dan kasih sayangnya kepada penulis. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Muhammad Husaini S.E, M.EP, Selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Ekonomi Studi Pembangunan. 



3. Bapak M.A Irsan Dalimunte  S.E, selaku pembimbing utama tunggal yang 

telah banyak memberi arahan, bimbingan, saran, dan nasehat sehingga 

penulis dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. 

Pendidikan dan ilmu yang bapak berikan tidak akan terlupakan sampai 

akhir hidup penulis. 

4. Bapak Dedy Yuliawan S.E, M.Si,  selaku dosen pembimbing akademik 

(PA) yang turut membantu memberi kemudahan dan motivasi kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Bapak Yurni Atmaja S.E, selaku penguji utama yang telah memberikan 

kritik dan saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan dan 

menyempurnakan skripsi ini. 

6. Segenap civitas akademika, dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan, serta para karyawan yang ramah atas segala bantuannya 

yang telah diberikan. 

7. Agus Zainuri (Ayah) dan Rohmawati (Ibu) tercinta, semoga ini awal yang 

indah bagi penulis agar dapat membahagiakan Ayah dan Ibu lebih dari 

sekarang. Semoga dengan ikhtiar, kerja keras, tawakkal, istiqamah, serta 

doa dari kalian, penulis akan sukses dalam hidupnya, serta 

membahagiakan dan memberikan yang terbaik bagi kalian dan keluarga. 

Amin ya Allah. Semoga kalian berdua selalu mendapat perlindungan Allah 

Swt. 

8. Kakak-kakak dan Adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis, kita harus sukses dan 



membahagiakan kedua orang tua kita kelak. Semoga niat baik kita 

mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin 

ya Allah. 

9. Saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun 

materi kepada penulis, semoga kalian bahagia selalu dan mendapat 

perlindungan Allah Swt.  

10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2006 dan 2007 

Khususnya, yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, dan 

inspirasi selama kuliah. Terima kasih atas dukungannya. 

11. Seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unila. 

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

    Bandar Lampung, Juli 2014 

Penulis, 

 

 

Muhamad.Firdaus, 

 

   

 

 


