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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat dan karunia-Nya dan yang melimpahkan pengetahuan serta 

memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Universitas Negeri Medan JurusanAkuntansi. 

Judul dari skripsi ini adalah “Pengaruh Perencanaan, Penatausahaan 

dan Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik 

Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala 

bentuk kritikan maupun saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Penghargaan yang tulus serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada keduao rangtua penulis yaitu, Ayahanda Teratur Ketaren ,SH dan Ibunda 

Rosmeri Bangun yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan 

moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada Abangda 

Asrul Syafril Ketaren, Dedi Syahdan Ketaren, SE dan Adriansyahri Ketaren yang 

selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang. Dalam kesempatan ini 

penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

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

Universitas Negeri Medan. 

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 dan juga selaku Dosen 

Pembanding Utama Skripsi saya yang telah memberikan kritik dan 

saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak OK. Sofyan Hidayat SE., M.Si, Ak Dosen Pembimbing Skripsi 

saya yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Jumiadi AW, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

saya yang telah banyak membimbing selama perkuliahan. 

8. Bapak Drs. La Hanu, M.Si selaku Dosen Pembanding Utama Skripsi 

saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembanding Utama 

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini.  

10. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini memberi 

pelajaran dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi. 

11. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Terutama kepada bang ricky yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh pegawai SKPD khususnya pegawai bagian perlengkapan dan 

umum pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

13. Teman-teman Marcopolo Fitrok, Nesong, Yulek, Mahok, Lenongs 

ekaligus sahabat terhebat yang selalu membuat penulis semangat 

walaupun udah jenuh dan yang selalu membuat kehebohan-kehebohan 

yang gila sehingga memberikan inspirasi bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

14. Teman seperjuangan penyelesaikan skripsi seperti diatas ditambah 

Amie dan Jenong yang hobinya melawak walaupun lagi suntuk-

suntuknya ngerjain skripsi dan yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 
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15. Ilham Hidayat, SE yang yang telah banyak memberikan dukungan 

disaat susah maupun senang, banyak memberikan semangatnya serta 

doa dan motivasinya. 

16. Para sahabat kesayangan saya Kinul, fitrok, Tri Simaremare dan Fani 

yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Kak Rury Pratiwi, SE yang telah berbaik hati senantiasa mengajari 

saya tentang mengolah data dan memberikan masukan-masukan 

positif. 

18. Dan juga semua anak AKP 10 lainnya yang akan saya sebutkan satu 

per satu yaitu dwi, Fika, mangger, Sara, Mei, Akbar, Roni, Ardi, 

Rahdiansyah, Ade, Andi, Oki, Jalil, Ari, Gintar, yang selalu 

menghibur dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini 

19. Teman SMA seperti Rindol, Kiting (Marisa) dan Timbol (Indah) telah 

banyak memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, 

20. 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. 

       Medan,      Januari  2014 

Penulis, 

 

      

 

 Sri Ayuna Ketaren 

NIM.7103330041 




