
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Komitmen Organisasi Dan 

Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja 

Manajerial SKPD Pemerintahan Kota Medan ”. 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 kedua orang tua yaitu Ayahanda Zainal 

Abidin Sembiring dan Ibunda Norma Ginting atas doa dan kesabaran mereka 

yang telah jirih payah menguliahakan penulis hingga memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi (SE) 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. 
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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  

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

Negeri Medan. Sekaligus Dosen Penguji saya. 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Unimed. 

7. Bapak Muhammad Rizal, SE, Msi, Sebagai dosen pembimbing skripsi saya 

yang telah memberi kritik dan saran dan semangad guna kelancaran penulisan 

skripsi. 

8. Bapak OK Sofyan Hidayat,SE,M.Si,Ak selaku dosen penguji yang telah 

memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Esa Setiana SE, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberi kritik 

dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

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

penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi. 

11. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, terutama Bg Ricky yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan berkas guna kelancaran skripsi ini. 

12. Seluruh pegawai SKPD Kota Medan yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

13. Teristimewa buat keluargaQ kkQ Novita herawati AMd, adikQ billa, Pipit, 

AbgQ Rudi Handoko S.Kom, sepupuQ Wawa, sii bawel yogi :-* , yang telah 
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banyak membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi, bre chomel “endang”, Ai, 

Diyen, juliady, rusdi, zizi, ade, windi, reza, ribka, bg rambe, terima kasih 

banyak atas kebersamaan yang tak terlupakan. 

15. Sahabat-sahabat tersayang penulis yang telah dahulu menyelesaikan 

perkuliahanA’an, linda, ayu, inu’, ijal, ayyep. 

16. Buat semua teman-teman Akuntansi Pemerintahan kelas A, B dan akuntansi  

08, 09 yang tidak disebutkan satu per satu. Kalian adalah teman-temanku yang 

memberi warna dalam hidupku.  

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,    Januari 2013 
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