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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah 

(Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)”. Penulisan skripsi ini merupakan 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas 

Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil 

maupun spiritual. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Orangtua tercinta (alm) ayahanda 

Burhanuddin Usman Batubara dan Ibunda Syamsidar Nasution yang senantiasa 

menjadi penyemangat penulis untuk terus menyelesaikan skripsi, Ucikku Nurhana 

Nasution, abangku tersayang Muhammad Iqbal Batubara & Kakakku Sri Rahayu 

Kusumawati, Spd dan Keponakanku tersayang Hafiez, Muammar, dan Adinda 

dan Orang terkasih Fiqih Putra serta seluruh keluarga besar penulis atas segala 

motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan materil yang senantiasa 

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 Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan,.
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4. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak., selaku Pembantu Dekan III 

sekaligus dosen pembimbing Akademik yang memberikan semangat selama 

penulis menjalankan perkuliahan.

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan, selaku sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan semangat dan bimbingan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Chandra Situmeang, SE M.Sm. Ak, selaku Dosen Penguji yang telah 

memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Ishak, SE. M.Si. Ak, selaku dosen penguji yang telah 

memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Ridha Habibie Z, SE. M.Si. Ak, selaku dosen penguji yang 

telah memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini.

9. Seluruh dosen yang selama ini memberi pelajaran dan bimbingan kepada 

penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.

10. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan.

11. Seluruh Pegawai SKPD Dinas Kota Binjai yang sangat membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi.

12. Sahabat hidup terbaik penulis, Aan Dwi arzyana yang telah banyak membantu 

dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabatku Melicha Icha, Pengot, dan Yogi yang telah memberikan dukungan 

semangat serta bantuan yang sangat bermanfaat. Terima kasih 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi, bre biring Uchi, Aconk 

“Endang” yang telah banyak membantu penulis, Diyen, Juliadi, Windi, Rusdy, 

Ilas, Mizwar, Zuzu, Zizi,  terima kasih banyak atas kebersamaan yang 

‘singkat’ ini. Good Luck ke depannya guys !!!

15. Sahabat-sahabat tersayang penulis yang telah dahulu menyelesaikan 

perkuliahan, ayeg, inu’, ijal, ayyep, terima kasih atas dukungan semangatnya.
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16. Buat semua teman-teman Akuntansi Pemerintahan kelas A, B dan adik-adik 

stambuk 08, 09, 010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Scream so loud 

‘AKP selalu dihati’ . Semangat..!!!

17. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa 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. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya.

Medan,    Februari 2013

Peneliti

Anggi Ainun Naziroh


