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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan atas berkat, rahmat, dan 

hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis 

hingga mampu skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi Sebagai variabel Moderating Pada Pemerintah Kota Medan ”. 

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. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis akan dan masih 

terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki diri lebih baik 

lagi dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak 

mendapatkan bantuan dan bimbingan moril, materiil, spritual maupun 

administrasi. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar- besarnya terutama kepada orang tua, Ayahanda (Rujianto, SE) dan 

Ibunda tersayang (Maznil Khairi, SE, M.Pd) yang senantiasa memberikan 

inspirasi, semangat, dan doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang begitu 

besar kepada ananda. Dan  Kepada Ibu tersayang Ir. Risma Rahmil beserta 

keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa yang tidak pernah 

terputus untuk saya. Serta kepada Adik-adik saya tercinta Ratih Maulida, Rizka 
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Chairini, Rida Aulia, dan Mhd. Rifhan Hamdih, terima kasih sudah menjadi 

semangat hidupku yang akan tetap abadi dihatiku.  

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 Sekaligus Dosen Pembanding Utama yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. 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 membangun 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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7. Bapak Chandra Situmeang, SE,M.Sm,Ak Selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembanding Utama 

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini.  

9. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun 

dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

11. Seluruh Pegawai dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan 

administrasi selama penulis menempuh sampai dengan selesai 

melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri Medan. 

12. Kepada Rindy Zai Okdira dan Rizki Dwiningtyas beserta Sepupu-

sepupu saya tersayang dan Keluarga Besar Toegiman yang slalu 

memberikan semangat, motivasi, dan doanya selama ini.  

13. Kekasih saya Fariz Hamdani,ST yang telah banyak memberikan 

dukungan disaat susah maupun senang, banyak memberikan 

semangatnya serta doa dan motivasinya.  
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14. Sahabat saya Anawiyah Vitriany Tambunan, yang selalu menemani 

disaat-saat susah maupun senang dalam mengerjakan skripsi ini.  

15. Para Ranger Dinda, Hafizah, Laylan dan Ulpah terima kasih untuk 

sebelumnya, semangat serta doanya.   

16. Sahabat abadiku Nora Budina Abdinesia Ritonga, Zuchaira, Ardi 

Mustika Syarif yang selalu memberikan motivasi untuk tetap berusaha 

jangan pernah menyerah untuk menatap dan meraih masa depan.   

17. Dan seluruh teman-teman AKP stambuk 2009 yang tidak bisa saya 

tuliskan satu persatu tetap semangat dan terus berjuang.  

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

maupun tak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu, Terima kasih.  

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). 

      Medan,07 Februari 2013 

      Penulis 
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