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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Robbil’alamin, tiada kata yang dapat peneliti sampaikan 

kecuali rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Usulan 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat”. 

Adapun tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Program Strata Satu (S1) pada 

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pasundan Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari 

kesempurnaan serta banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu dan 

pengetahuan peneliti, walaupun demikian peneliti berusaha untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik 

semua pihak yang bersifat membangun guna dijadikan pedoman bagi peneliti 

dikemudian hari. Besar harapan peneliti agar proposal penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Administrasi Negara khususnya, 

maupun pihak- pihak lain pada umumnya. 

Penelitian yang dilakukan tidak luput dari banyaknya hambatan dan 

kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari 
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berbagai pihak, hambatan dan kendala dapat dilalui hingga penelitian dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Dalam penelitian proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan 

serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini 

peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu dan Ayah saya tersayang 

yang telah mendukung dari semua faktor, dan juga saya ucapkan terimakasih 

kepada  Bapak Dr. H. Asep Kusdiman Jauhari.,M.Si selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan penelitian 

ini dan kepada pihak- pihak yang berkaitan dalam penyusunan laporan ini. 

Kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom selaku Rektor 

Universitas Pasundan 

2. Bapak Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

3. Bapak Drs. Rudi Martiawan,M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Administrasi Negara Universitas Pasundan. 

4. Bapak Rizky Ilhami S.Sos., M.AP, selaku Sekretaris Program Studi 

Administrasi Negara Universitas Pasundan. 

5. Ibu Dr. Ine Mariane M,Si yang telah memberikan pengujian dan 

penelaahan serta memberikan dorongan yang membangun. 

6. Bapak R Hari Bustomi Ariffin, ST , M.Si yang telah memberikan 

pengujian dan penelaahan serta memberikan dorongan yang 

membangun. 
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7. Ibu Dr. Imas Sumiati, M.Si Selaku dosen wali yang telah memberi 

dukungan dan bimbingan dari awal perkuliahan. 

8. Seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Barat telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan 

telah membantu demi kelancaran penelitian. 

Peneliti juga ingin menyampaikan terimakasih secara pribadi kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam penyelesaian usulan penelitian ini : 

1. Kepada Ibu dan Ayah yang selalu memberikan dukungan baik moral 

maupun materi dan selalu memberikan doa yang terbaik kepada peneliti 

dari awal perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian 

proposal usulan penelitian ini dengan lancar. 

2. Kepada keluarga Atas Koperasi (AKSI) sam, janu, qonz, rizal, fuad, 

raihan, resly, michael dan elang yang selalu memberikan dukungan, 

berdiskusi mengenai kehidupan dan pengetahuan setiap saat kepada 

peneliti. 

3. Keluarga besar Tim Basket TWEVEN Basketball dari angkatan 2016 

dan 2017. Terutama untuk coach ihya membuat badan terasa bugar dan 

sehat sehingga mempengaruhi dalam mengerjakan karya ilmiah. 

4. Kepada teman-teman peneliti yang selalu mendukung dan membantu 

saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Deviana 

Permatasari , Aisyah Sonia, Meli Yulianti, Zalwa Anisa, Andiani Hana, 

Reza Musyafad, Aldyan, Fitriyani Rahayu, Wika Ayu. 
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5. Rekan-rekan Kabinet Jayadewata HIMA-AP 2018/2019 yang selalu 

memberikan dukungan kepada satu sama lain. 

6. Serta seluruh rekan-rekan seperjuangan prodi Administrasi Publik 2016 

khususnya teman-teman Administrasi Publik Kelas C 2016 

Akhir kata semoga segala amal kebaikan dari semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyelesaian Usulan Penelitian Riset dan Praktek ini 

mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Jajakumullahu Khairan 

Katsiraa, Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

        Bandung,  Juni 2020 

 

 

              Peneliti


