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KATA PENGANTAR 

 

ِحيمهللاِبِْســــــــــــــــِما ْحَمِن اارَّ الرَّ  
 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kejelasan 

Tujuan Anggaran, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materiil 

maupun spiritual. Dengan penuh rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, yaitu ayah saya tercinta 

Nusianta Tarigan dan ibunda tercinta Sainah Br Ginting , Ibunda adalah 

perempuan yang paling hebat dan Ayahanda adalah laki-laki yang paling kuat. 

Tanpa kalian Skripsi ini mustahil terselesaikan. Dukungan, motivasi, doa, cinta, 

dan kasih sayang senantiasa kalian berikan dengan tulus dan penuh kasih sayang 

kepada Penulis. Terimakasih atas kepercayaan dan kesabaran yang telah kalian 

berikan. Abang dan adik-adik saya tersayang, terima kasih atas dukungan dan 

perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis. 

Penulis juga telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak dalam 

penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dengan setulus hati penulis menyampaikan 

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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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. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak, selaku sebagai Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta semangat kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo M.Si, Ak selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Serta selaku 

Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi 

penulis selama menjalani proses perkuliahan. 

8. Ibu Yulita Triadiarti, SE M.Si, Ak selaku Dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Ok Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, yang telah membimbing saya selama masa 

perkuliahan, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 
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11. Sahabat-sahabat penulis yang tak terlupakan, terimakasih atas bantuan dan 

perhatian kalian. Teman-teman Akuntansi Stambuk 2008. 

12. Keluarga besar IMKA Rudang Mayang UNIMED, (bapa, nande, agi, kaka, 

turang, senina, impal) yang telah melukis cerita kehidupan bersama penulis 

selama menjadi mahasiswa. 

13. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, dimana telah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam penulisan 

skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 

membangun kearah yang lebih baik lagi. Diatas semuanya, penulis mengharapkan 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,     September 2014 
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         Fernando Tarigan 

 

 

 


