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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB terhadap 

Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

tidak terwujud tanpa adanya dukungan berupa doa, bimbingan, pengarahan, 

bantuan, kerja sama semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Dra. Yusfihanni Lubis dan Alm. 

Parlaungan yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan serta 

bantuan moril maupun materil dan juga kepada kedua saudari kandung Saya yaitu 

Anni Asdiah, SE dan Anggi Aprilia yang selalu memotivasi penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. Serta My Fans, Fanny Noviyanti yang selau memberikan 

doa, dukungan dan motivasinya. Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin 

mengucapkan terima kasih banyak kepada :
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Universitas Negeri Medan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya

yang telah banyak membimbing selama perkuliahan.

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 

sekaligus Dosen Penguji 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 sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.SM, Ak selaku Pembimbing Skripsi Saya

yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak selaku selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran  yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini memberi pelajaran 

dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi.

9. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Terutama kepada Bang Ricky yang telah banyak membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini.
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10. Semua teman-teman Akuntansi Pemerintahan mulai stambuk awal sampai 

dengan stambuk akhir. Terutama semua anak The Last AKP (AKP 10) yang 

selalu menghibur dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi yang membacanya.
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