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Jurusan Kekhususan Akuntansi Pemerintahan di Fakultas Ekonomi Universitas 
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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 (Alm. 

Multazam Harahap) dan Ibunda tersayang (Nurhayani Siregar), abangda (Ahmad 
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(Siti Rahmadani Harahap S.Pd), serta kakanda (Nurhafizah Harahap SE) serta 
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tulus dan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
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Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen 



pembanding utama yang telah memberikan kritik dan saran yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini.

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan.

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen 

pembanding utama yang telah memberikan kritik dan saran yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak DR. Arfan Ikhsan, SE, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini

8. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak, Selaku Dosen Pembanding 

Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini.

9. BapakdanIbu 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 UniversitasNegeri Medan.

11. Untuk Ayah dan Ibu tersayang (alm. Multazam Harahap dan Nurhayani 

Siregar) yang selalu mendoakan, mendukung dan menjadi penyemangat 

peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk abangda (Ahmad Bengar Harahap S.Pd, M.Hum) yang selalu 

mendoakan, mendukung dan menjadi penyemangat peneliti dalam 

penyelesaian skripsi ini.

13. Untuk kakanda (Syafrida Anita Harahap S.Ag) yang selalu mendoakan, 

mendukung dan menjadi penyemangat peneliti dalam penyelesaian 

skripsi ini.



14. Untuk kakanda (Siti Rahmadani Harahap S.Pd) yang selalu mendoakan, 

mendukung dan menjadi penyemangat peneliti dalam penyelesaian 

skripsi ini.

15. Untuk kakanda (Nurhafizah Harahap SE) yang selalu mendoakan, 

mendukung dan menjadi penyemangat peneliti dalam penyelesaian 

skripsi ini.

16. Untuk orang yang memotivasi dan menemani penulis beberapa tahun 

terakhir ini Anawiyah Vitriany SE makasih yaw :*

17. Buat seluruh rekan-rekan se-AKP stambuk 07-10 Tak ada kata menyerah 

dan tetaplah berjuang.Semangat !!!

18. 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.
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