
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Assallamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-

Nya  yang telah memberikan keseheatan dan kemudahan dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini “Analisis Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran 

Terhadap Pengendalian Keuangan Pemerintah Kota Medan”. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum merupakan hasil 

yang terbaik, apabila dipandang dari segala hal baik dalam tata bahasa, penyajian 

permasalahan maupun pembahasannya. Dengan keterbatasan dan kekurangan 

itulah penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang dapat memperbaiki 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesai ini penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima 

bantuan dan dorongan dari Bapak/Ibu Dosen, teman, keluarga dan semua pihak 

sehingga dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Dengan penuh rasa hormat 

Penulis menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, 

yaitu Ayah saya Ramadhan Harahap dan Ibunda tercinta Masnila Sagala, kakak 

saya Nirmala Dewi Harahap, Adik-adik saya Habrida Okta viani, Yuni, Intan, 

kakek saya Irwan Effendi Harahap, Nenek saya Junaidah, dan udak saya 

Muhammad Verri Pratama Harahap. Terimakasih atas segala doa perhatian, dan 

motivasi serta dukungan  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang telah 

memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai berikut : 



 
 

 
 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan dan sekaligus sebagai Dosen penguji 

saya yang telah memberi saran dalam penulisan ini. 

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan 

5. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak  sebagai Dosen Pembingbing skripsi 

saya, terima kasih pak karena telah meluangkan waktu bapak untuk 

mengarahkan dan membingbing penulis dan memberikan masukan dari awal 

hingga akhir penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Arfan Ikhsan Lubis, SE, M.Si, sebagai Dosen Penguji yang Telah 

memberikan saran yang membangun sebagai masukan dalam penulisan 

skripsi ini. Terimakasih Pak. 

7. Bapak Hermansyah Sembiring, SE, M.Si, Ak sebagai dosen penguji yang 

telah memberikan saran yang membangun sebagai masukan dalam penulisan 

skripsi ini. Terimakasih Pak. 

8. Sahabat – sahabat terbaik penulis Miswar Hakim, Syahrial Rambe, Pangeran 

Azizi, Linda, Annavi Sari Dewi,  terimakasih untuk semua kebersamaan kita 

sama-sama berjuang menimba ilmu di kampus tercinta ini. Terimakasih 

untuk dukungan dan doa kalian selama ini. 



 
 

 
 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan stambuk ’08 Jurusan Akuntansi 

Pemerintahan yang senantiasa berbagi suka cita. Serta dukungannya  bang 

Riki selaku Staf Jurusan yang sudah banyak membantu. 

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

tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih sebanyak-banyaknya. 

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

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

Wassallamu ‘alaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

 

Medan,      Januari  2013 
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 Rusdi Harahap 
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