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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Profesionalisme 

auditor dan Sistem Reward terhadap kinerja Auditor Inspektorat provinsi Sumatera 

Utara”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

tidak terwujud tanpa adanya dukungan doa, bimbingan, pengarahan, bantuan, kerja 

sama semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

setulusnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta 

dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasannya. Dengan ini ucapkan terima 

kasih penulis sampaikan kepada : 

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. La Ane, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Pembanding Utama yang telah 

memberikan kritik dan saran yang telah membangun dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku  Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang telah membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Azizul Kholis, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang 

selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.SM, Ak. Selaku Dosen Pembanding Utama  

yang telah memberikan kritik dan saran yang telah membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini member pelajaran dan 

bimbingan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh pegawai dan staff adiministrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

10. Kedua Orangtua ku “Rokjen Ritonga dan  Roma Ito Situmeang” yang senantiasa 

menjadi penyemangat penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. 

11. Abangku tersayang Cakra solfador serta juga kedua adikku apriyani natalia dan 

indri rezeki wati, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat terbaik penulis Fatma Hayati Hutasuhut, Juni Rembulan Pane, Nova 

Betries Situmorang dan Reza Handoko Lubis yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi, indah, sri fitria, sinta, giot, 

nanda, devi, ridwan, rifka dan sari terimah kasih banyak atas kebersamaannya. 

15. Buat yang katanya “Genk Cantik” dinda, lelan dan upeh makasih buat 

petualangan extreamnya.haha 
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16. Buat Rury dan anawiyah makasih atas bantuannya dan kebersamaannya serta 

kerelaannya didalam proses penulisan skripsi ini. 

17. Teman-teman AKP, terimahkasih buat kebersamaannya selama perkuliahan. 

18. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu, Terimah kasih. 

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

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. 

 

Medan,      Maret 2013 
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