
KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang 

Bedagai”. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. 

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta  Bapak Edi Sunarto dan Ibu Sri 

Wahyuni. Adik penulis Mayang, Anggi, dan keluarga besar penulis atas segala cinta, 

motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan materil yang senatiasa diberikan 

dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis. 

 Di 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 Eknomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. H. Tamrin M.Si, sebagai Pembantu Dekan Satu sekaligus Pembing 

Akademik 

4. Bapak Drs Bangun Napitupulu, M.Si sebagai Pembantu Dekan dua yang juga 

banyak member motivasi baik dalam akademik maupun prestasi olahraga. 

5. Bapak Drs Surbakti Karo-karo, M.Si sebagai Pembantu Dekan tiga. 



6. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi, dan sekaligus 

sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik dan 

senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.. 

7. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak, sebagai Dosen Penguji yang telah  

memberikan saran dan kritiknya. 

8. Ibu Lili Wardani SE, M.Si, Ak, sebagai Dosen Penguji yang telah  memberikan 

saran dan kritiknya. 

9. Bapak M. Ridha Habibi SE, M.Si, Ak, sebagai Dosen Penguji yang telah  

memberikan saran dan kritiknya. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan. 

11. Pimpinan dan pegawai di Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai tempat penulis 

melakukan penelitian. Ibu Lani, Ibu Lina, Bpk Sahrul, Bpk Yudi, Om ishak yang 

membantu dan mempermudah jalannya penelitian. 

12. Buat sahabat penulis Ratna, Lailyl, Nurul, Windi, Zizi, Tunjong, Erika yang selalu 

setia disaat senang maupun susah dan yang selalu memberi motivasi. 

13.  Teman-teman akuntansi pemerintahan 2008, diah, nia, chua, oni, shela, ame, nae, 

dewi kecil, sandi, mizwar, rusdi, rambe, juliadi, fahrurizki, agung, aan.yang 

memberi warna dalam kehidupanku. 

14. Teman–teman voly unimed dan voly deli serdang, ratna, kak yuli, lia, vika, lani, 

kak grace, novi,dan teman-teman atas pengertian dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini sehingga saya jarang latihan. 

15. Untuk Mas Budi yang selalu setia menemani penulis mencari bahan-bahan untuk 

skripsi ini dan selalu memberi dukungan, motivasi moril kepada penulis.  



16. Bang Adi dan Bang Herman yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. Bang Ricky,Kak lia foto copy & Cs yang selalu membuat para 

mahasiswa menjadi lebih akrab. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih yang sedalam-dalamnya. 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 

untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,    Juli 2012 

     

  Penulis, 

  

 

 

 

     

  Putri Nanda Anggraini

    

 


