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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh, 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT  yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan 

Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah”. Penulisan  skripsi ini merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Kekhususan Akuntansi Pemerintahan di Fakultas Ekonomi 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 terutama kepada orang tua, Ayahanda yang pergi 

mengahadap allah disaat penulis menyelesaikan skripsi ini (Alm. Togu S M 

Tambunan, ST.) dan Ibunda tersayang (Dra. Zainabun Lubis) serta kakanda (Zia 

Sri Chairani Tambunan, Amd.) serta keluarga yang senantiasa memberikan 

inspirasi dan doa kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang. 

Pada 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, Sekaligus dosen pembimbing akademik 

penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 
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3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si. Selaku Pembantu Dekan I  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sekaligus Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.sm, Ak Selaku Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini 

8. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh Pegawai dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan 

administrasi selama penulis menempuh sampai dengan selesai 

melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri Medan. 

11. Untuk Tambunan Family kalian keluarga terindah yang pernah dimiliki. 

doa, support kalian sangat berharga. 

12. Untuk orang yang memotivasi penulis beberapa tahun terakhir ini Mhd. 

Abror Harahap makasih yaw. semoga 0:) 

13. Untuk teman yang se-mindset mengerti disaat senang dan susah munces, 

aming, dila, devi kalian gokil. 
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14. Buat Rury Pratiwi terimakasih motivasi dan kedewasaannya dalam 

menyikapi banyak hal serta membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

15. Untuk Rindy dan Gendis kalian cantikliii, baikliii juga luculiii makasih 

atas motivasi, doa dan hiburan lawak-lawaknya. 

16. Buat kalian sari bunga, dedes, rifka, medisin, neni, sari fatul, riana, ical, 

fozi serta kawan se-AKP stambuk 08-10 Tak ada kata menyerah dan 

tetaplah berjuang. Semangat !!! 

17. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa baik langsung 

maupun tak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu, Terimakasih.  

 

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. Dan akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. 

 

     Medan,   Februari 2013 

     Penulis 

 

 

Anawiyah Vitriany Tambunan  

NIM. 709330003 


