
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat TUHAN YANG MAHA KUASA 

yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan 

Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan 

Kabupaten Simalungun”. 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 penulis Bapak. 

S.M.Garingging dan Ibu L.E.Purba yang senantiasa menjadi penyemangat penulis 

untuk terus menyelesaikan skripsi yang tak pernah lelah memberi dukungan dan 

doa kepada penulis kasih sayang yang tak ternilai yang selalu mengalir tak putus-

putusnya kepada penulis, keluarga besar Bapak tua J.Lumbantoruan dan Inang tua 

untuk kasih sayang, doa dan dorongan semangat yang selalu senantiasa diberikan 

selama penulis menimba ilmu, abang-abangku tersayang dan kakak-kakakku 

tercinta(kel. Bng Omi, Kel. Bng Cristian, Kel. Kaha Helpi, Kel. Bng Iton, Kel. 

Bng Annesca, Kel. kaha Cheril, Kel. Kaha Elgian, Bng Immes, bng Edwin( 

samplo makasi tuk uang jajan na ya, bukan untuk jajan tp untuk beli kertas hvs 

nya, makin lancar proyek mu ya), Bng Herri (bng iyek, makasih tuk printernya 

maaf keseringan lupa ngembalikan ke tempat nya), Bng Oktis Moy, Kak 



Asnita,yang slalu memberikan masukan dan semangat 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.

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji yang 

telah memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini.

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

Negeri Medan.

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

Fakultas Ekonomi Unimed sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis 

yang telah banyak memberikan masukan dan wejangan kepada penulis.

7. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE. M.Si. Ak, selaku dosen Pembimbing skripsi 

penulis yang telah banyak memberi masukan, bimbingan, arahan dan 



dukungan serta nasehat yang membangun selama penulis menyelesaikan 

skripsi.

8. Ibu Yulita Triadiarti, SE. M.Si, Ak, selaku dosen penguji saya yang telah 

banyak memberi masikan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Ibu Khairunisa Harahap, SE. M.Si, selaku dosen penguji saya yang telah 

banyak memberi masikan serta saran dalam penyelesaian 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.

12. Seluruh pegawai SKPD Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Teman sehati penulis, Victor Thanri A Sipayung, yang banyak memberi 

semangat dukungan serta yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis, 

terimakasih dah mau nemanin kesana kemari demi skripsi qu ini, semoga 

secepatnya menyusul juga.

14. Sahabat-sahabat hidup terbaik penulis, Yanita Paulina dan Ruth Lenny yang 

telah banyak membantu memberikan semangat penghiburan kepada penulis 

selama menyelesaikan skripsi ini . 

15. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi, bre biring Uchi, Neng 

Endang (makasih 2 malam bantai ngolah data nya), Anggi Ainu, Juliadi, 

Windi, Rusdy, Ilas, Mizwar, Zuzu, Zizi,  semangat selalu dalam menggapai 

babak baru kedepan.



16. Sahabat-sahabat tersayang penulis yang telah dahulu menyelesaikan 

perkuliahan, michael, Roynaldo, K.Dinar, Rentalina, Devyanti terima kasih 

atas dukungan semangatnya.

17. Buat semua teman-teman Akuntansi Pemerintahan kelas A, B dan adik-adik 

stambuk 08, 09, 010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  ‘AKP selalu 

dihati’ . Semangat..!!!

18. Teman Pemuda Pemudi GKPS Padang Bulan terima kasih untuk setiap 

dukungan doa dan semangat nya.

19. 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,    Maret 2013
Peneliti

Diyen Novita Garingging


