
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT  yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan Etika 

Profesi Terhadap Peningkatan Profesionalisme Auditor Pada Kantor BPKP 

Provinsi Sumatera Utara”. Penulisan  skripsi ini merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Kekhususan Akuntansi Pemerintahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil 

maupun spiritual. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar- besarnya terutama kepada orangtua, Ayahanda terkasih ( 

Mbelamin Surbakti ) dan Ibunda tersayang ( Risma Simanungkalit S.Pd.) yang 

senantiasa memberikan semangat dan doanya untuk penulis, abang-abang dan 

adikku terkeren ( Eko Ibon Surbakti, SE , Dodi Iron Surbakti dan Tinton Tonika 

Surbakti ) atas segala motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril maupun 

materiil yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada 

penulis. 



 
 

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si. Sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si. Selaku Pembantu Dekan I  Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Surbakti Karo- Karo, M.Si, Ak. Selaku Pembantu Dekan 

III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, yang juga merangkap 

sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sekaligus Dosen Penguji yang 

telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak. Selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sekaligus 

Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini. 



 
 

7. Ibu Lili Wardani, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Sabran Sembiring yang telah berbaik hati membantu 

penulis memperoleh izin penelitian. 

9. Bapak Sidik Wardaya selaku Kepala bagian Tata Usaha yang telah 

memberi izin penelitian kepada penulis.  

10. Buat keluarga besar Surbakti dan Simanungkalit. Bangga punya 

keluarga yang kompak seperti ini. Like this.  

11. Teman-teman seperjuangan pembela kebenaran – pemberantas 

kesedihan, Ajeng Witantri, Hafnida Yanti Hasibuan, SE. , Rahmatika 

Zuhri Lubis, SE. , Siti Englan Nauli Harahap, SE. , Yani Sukriah 

Siregar , terimakasih buat semuanya, kebersamaan, kebahagiaan, 

kesedihan, kemarahan, kesusahan, kesenangan, keterpurukan, 

ketrampilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian itu Pelangi di 

hidupku. 

12. Buat May ,Emer, Iden , Doan dan kalian Jelita, Nyun, Sari, Talia, 

Rika. Terimakasih atas sudi kiranya memberikan ruang dan tempat 

atas diri yang tak seberapa ini di hati kalian.    

13. Buat semua teman Akuntansi pemerintahan ’08 A dan B  yang tidak 

bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk warna yang telah 

kalian berikan untuk perjalanan hidup selama perkuliahan penulis 



 
 

14. Buat Adik Stambuk ’09 dan ’10 yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. Terima kasih Doa dan dukungannya selama ini. Belajar yang 

Rajin dan Semangat terus yaa..Jangan terlambat bayar uang kuliah nya 

. hehe.. 

15. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa baik langsung 

maupun tak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu, Terima kasih. (percayalah betapa jari ini ini ingin menulis 

nama kalian, apa daya tinta dan kertas terbatas. Hehe)  

 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya (berkepentingan). 
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