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KATA PENGANTAR

Segala puji dan bersyukur kehadirat allah Swt, yang telah memberikan 

rahmat dan irradahya hingga penulis skripsi ini dapat dilaksanakan dengan judul “ 

Pengaruh Karateristik tujuan anggaran terhadap pengendalian Keuangan 

Pemerintah Kota Tanjung Balai.”.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini be;um merupakan hasil yang 

terbaik, apabila dipandang dari segala hal baik dalam tata bahasa, peyajian 

permasalahan maupu pembahasannya. Dengan keterbatasan dan kekurangan 

itulah penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang dapat memperbaiki 

kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 

dan dorongan dari bapak/ibu dosen,teman, keluarga dan semua pihak sehingga 

dapat diselesaikan sebagai adanya. Dengan penuh rasa hormat penulis 

menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, yaitu ayah

saya Hj Helmi dan ibu tercinta Hj maswani kakak saya nurzannah , Nurmala , 

adik-adik saya rahmadani, aini dan dian. Terima kasih atas segala doa dan 

perhatian motivasi serta dukungan.

Dalam kesempatan ini penulis  mengucapkan ribuan terma kasih yang 

telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai berikut.

1. Bapak Proff. DR. Ibnu Hajar, M.Si,sebagai Rektor Universitas Negri 

Medan.

2. Bapak Kustoro Budiarta, M.E, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negri Medan
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3. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai ketua jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi

4. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si Ak, sebagai sekretaris Jurusan Fakultas 

Ekonomi Negri Medan.

5. Bapak Drs. Thamrin, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akedemik saya. 

Terima kasih pak karna telah membimbing saya dalam perkuliahan di 

universitas negri medan.

6. Bapak Muhammad Ishak SE.M.Si, Ak sebagai dosen membimbing skripsi 

saya. Terima kasih pak karena telah meluangkan waktu bapak untuk 

mengarahkan dan membimbing penulis dan memberiukan masukan dari 

awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak Ok Sofyan SE.M.Si, Ak sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran yang membangun sebagai masukan dalam penulisan 

skripsi ini.

8. Bapak Dr.Arfan Lubis M.Si, Ak sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran yang membangun sebagai masukan dalam peulisan 

skripsi ini.

9. Ibu Khairunnisa Harahap SE. M.Si, sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran yang membangun sebagai masukan dalam peulisan 

skripsi ini.

10. Kedua orang tua saya H. Hemi dan Hj. Maswani yang telah membimbing, 

menasehati  dan mesupport saya sampai sekarang. Tampa kalian saya tidak 

ada apa-apanya.



iii

11. Kepada kakak penulis Nurmala yang teLah memberikan masukan dan 

nasehat dalam penulisan skripsi ini.

12. Spesial untuk indah (cabi) terima kasih telah bersedia menemani penulis 

selama kuliah di UNIMED . suka dan duka pernah kita jalani bersama. 

Terima kasih ya

13. Kepada saudari Aan dan bg Tatok terima kasih banyak karna telah banyak 

membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam melaksanakan 

penelitian dan penulisan skripsi.

14. Sahabat-sahabat terbaik penulis Siswandi, Erry pratama, Fathul anshary 

terima kasih untuk kebersamaan kita sama-sama berjuang menimba ilmu 

dikampus tercinta ini . 

15. Teman penulis nova dan dinda yang sama-sama berjuang dalam 

menyelesaika skripsi. Sama-sama ngejar dosen sampai rela tidak makan 

sampai sore. terima kasih atas semua bantuannya.

16. Teman-teman akp 09’ fauzi, reza, adra, sinta, juni, giot, vitri, ulfa, laylan 

dan yang lainnya tidak dapat disebutin satu persatu.terima kasih selama ini 

kita sama-sama menuntut ilmu di kampus yang tercinta ini.

17. Teman satu kontrakan penulis Christian, Acil, Ajo, Imam feat Nisma dan 

Robay terima kasih atas segala support dan masukan terhadap penulis 

dalam menjalan kan perkuliahan selama 4 tahun dan dalam penulisan 

skripsi.
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18. Seluruh teman-teman seperjuangan stambuk ’08 dan ’09 jurusan akuntansi 

pemerintahan yang sama-sama berjuang menuntut  ilmu dan  senantiasa 

berbagi suka cita dalam masa perkuliahan.

19. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis 

tidak dapat disebutkan satu persatu . terima kasih sebanyak-banyaknya. 

Akhirnya penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan .

Medan , Maret 2013 

Penulis 

Asmuni Sabri


