
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kepada Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta senantiasa memberikan kesehatan, 

kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat dan salam mari kita hadiahkan keharibaan junjungan yang mulia 

Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan 

syafa’atnya di yaumil akhir nanti. Amiin Ya Rabbal’alamin. Penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada 

Universitas Negeri Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul Skripsi 

ini adalah “Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah 

dalam Belanja pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”. 

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman dan 

pengetahuan penulis baik materi, teknik penyusunan maupun hasil analisisnya. Oleh 

karena itu, penulis akan dan masih terus belajar untuk menigkatkan kemampuan dan 

memperbaiki diri lebih baik lagi di masa mendatang. Dalam penulisan skripsi ini, 

penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa 

dukungan moril, materil, spiritual maupun administrasi. Pertama saya ucapkan terima 

kasih yang terdalam kepada kedua orangtuaku H. Lahmuddin Maru dan Hj. 

Margianti, terima kasih untuk semua kasih sayang, doa, pengorbanan serta dukungan 



 
 

 

yang sangat besar kepada penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih teruntuk 

Ummi Juli, Bunda Tuti dan Om Inggit atas dukungan serta doanya. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. H. 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. 

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan dan juga sebagai Dosen Penguji saya yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

saya yang telah bersedia meluangkan waktu, kesempatan dan tempat untuk 

memberikan masukan dan membimbing saya selama penyusunan skripsi dari 

awal hingga akhir. 



 
 

 

8. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Penguji saya yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Baginda Thomas Harahap, SH, selaku Kepala Seksi Penyusunan 

Kebijakan Keuangan Daerah yang telah memberikan arahan, bimbingan dan 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 

10. Paklek Yaqub dan Bang Usman selaku aparatur pemerintahan yang telah 

membantu dalam segala urusan pemrosesan penelitian. 

11. Bapak dan Ibu Dosen Staf dan Pegawai di Fakultas Ekonomi, Khususnya di 

Jurusan Akuntansi. 

12. Bang Riki yang selalu membantu dalam pengurusan dan kelengkapan berkas-

berkas saya dan memberikan motivasi kepada saya hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

13. Buat teman-teman terbaik saya selama kuliah di Akuntansi Pemerintahan yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. Terkhusus buat teman-teman saya Syahrial 

Rambe, Rusdi Harahap, Ikhlas Dalimunthe, Dwita, Diyen, Dinda, Anggi, Suci 

dan Endang yang sudah banyak membantu saya dalam segala urusan skripsi. 

14. Untuk sahabat-sahabat saya Ari Swanda, Ahmad Zaki, Ahmad Safi’i, Ade 

Prawira dan Wijinigrum atas dukungan serta kebersamaannya saat saya 

mengalami kebosanan. 

15. Dan semua pihak yang memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada saya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya 



 
 

 

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh 

dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi. 
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