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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Serdang 

Bedagai. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi in 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 ibu tersayang Prof. Dr Sri Milfa Yetty 

MS.Kons. yang senantiasa menjadi penyemangat penulis untuk terus

menyelesaikan skripsi, Ayahku Ahmad Darwin Siregar SE yang memberikan 

motivasi, kakakku tersayang Alfina Agustiani Siregar M.SI serta seluruh keluarga 

besar penulis atas segala motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan 

materil yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih saying kepada 

penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 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 yang memberikan semangat kepada penulis disaat 

kuliah.

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan yang membimbing penulis dalam memberikan 

motivasi.

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

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

Negeri Medan yang telah memberikan motivasi di dalam setiap perkuliahan

dan arahan menjadi mahasiswa yang sukses dan hebat.
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6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi   

Fakultas Ekonomi Unimed 

7. Bapak Drs. La Hanu, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang 

telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dalam proses penyusunan 

skripsi.  

8. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi 

ini,serta Bapak M. Ridha Habibi Z, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji yang 

telah memberikan pembelajaran di dalam penyusunan skripsi,dan Bapak 

Hermansyah, SE. M.Si. Ak, selaku dosen penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

9 Bapak Soekirman selaku Bupati Serdang Bedagai yang telah banyak 

memberikan motivasi dan dukungan dalam penelitian yang telah penulis 

lakukan di Serdang Bedagai.

10. Abangda Searca Nugroho (Agung) dan Abangda Dimas yang telah banyak 

membantu dalam melakukan penulis melakukan penelitian di Serdang 

Bedagai, saya ucapkan banyak terimakasih.

11. Seluruh dosen yang selama ini memberi pelajaran dan bimbingan kepada   

penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi. 

12. Abangda Riky beserta seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas    

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

13. Seluruh pegawai SKPD Kabupaten Serdang Bedagai yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi dalam hal penelitian.

14. Sahabat hidup terbaik, Revi Ariani yang telah banyak membantu dan 

memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Sahabat Muhammad Zain, Fahmi Ritonga, Ardi (AKP 010) yang telah 

memberikan dukungan dan arahan dalam pembuatan skripsi penulis serta 

memberikan bantuan yang sangat bermanfaat. Hidup AKP !

16. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi Abror Harahap, Ahmad  

Fauzi, Kusbi Ali Nst, Vitri Tambunan, terima kasih banyak atas kebersamaan 

yang ‘singkat’ ini. Jangan Pernah melupakan di saat menuntut ilmu ini. 
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17. Buat semua teman-teman Akuntansi Pemerintahan 08, 09, 010 yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya 

dalam penulisan skripsi tersebut. Jangan pernah lupakan kawan-kawan dalam 

perkuliahan di UNIMED maupun di FE, termasuk Akuntansi Pemerintahan 

Jaya Selalu AKP Semangat..!!! 

18. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih.

Penulis merasa bahwa tulisan atau hasil penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembacanya
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