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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberlakuan 

Anggaran Berbasis Kinerja, Umpan Balik Anggaran, Kecukupan Anggaran 

Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan ” 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, maka secara khusus penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Prof.DR.Julaga 

Situmorang,MP.d dan Lasmaria Aritonang yang telah memberikan kasih sayang, 

semangat, dukungan serta bantuan moril maupun materil dan juga kepada kakak 

dan abang yaitu Santa Murni Situmorang SE, Togi Chaterina Situmorang dan 

David Bonggar Situmorang, SKom yang selalu memotivasi penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak 

kepada : 

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. 
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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 sekaligus Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada 

penulis selama dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE., M.Si, Akselaku dosen Penguji skripsi yang 

telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Bapak Muhammad Rizal, SE., M.Siselaku Penguji skripsi yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini memberi pelajaran 

dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi. 

10. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Terutama kepada bang ricky yang telah banyak membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Seluruh pegawai Dinas SKPD Pemerintah Kota Medan yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
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12. Seseorang yang terspesial Fahmi Tanaka Purba yang selalu setia disamping 

penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi dan selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis setiap harinya. Terima Kasih banyak 

atas kebersamaan kita. 

13. Sahabat yang terspesial Ria Indah Sinaga yang telah memberikan motivasi 

dan semangat walaupun jarang kepada penulis. Terima Kasih banyak atas 

kebersamaan kita. 

14. Sahabat tersayang seperjuangan selama perkuliahan dari awal sampai akhir 

Mei Friska Sinaga yang selalu ada untuk memberikan motivasi dan bantuan 

untuk terus semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih atas 

kebersamaan kita. 

15. Abang-Abang tersayang Adrian Pakpahan alias bang iyan dan Boy Raja 

Pangihutan Marpaung alias bang barunk yang selalu memberikan refresing di 

kala penat dalam menyelesaikan skripsi. Terima Kasih atas kebersamaan kita 

selama ini. 

16. Sahabat dari sahabatnya penulis Gadis Yolandha alias boneng dan Nanda 

Hazriani alias nandoi yang telah memberikan canda dan tawanya selama ini 

kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaannya. 

17. Sahabat penulis Lamtiur Junita Bancin alias iyuniyung mantan AKP yg telah 

hijrah dan sekarang berdomisili di USU. Terima kasih atas kebersamaan kita 

di AKP dan di luar AKP. 



vi 
 

18. Teman suka duka di Akuntansi Pemerintahan Dwi Rahayu N  Pardede, SE 

dan Herli Rosdiani Tumangger yang membantu dalam dukungan dan 

semangat-nya. 

19. Teman penulis Eva Fika Liana yang telah banyak membantu penulis dalam 

mengerjakan SPSS, terimakasih atas semua bantuannya. 

20. Teman akrab Seperjuangan AKP Andi Simanjuntak dan Kakak senior AKP 

tersayang Lionita Purba yang telah banyak membantu dan memberikan 

semangatkepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

21. Dan juga semua anak AKP 10 lainnya beserta para senior AKP yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaanya 4 tahun 

ini untuk pengertian, kebersamaan, dukungan, nasehat, penghiburan, 

pertolongan, kesedihan, amarah, benci maupun sukacita. HORAS!!! 

22. 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,      Juli 2014 

     Penulis 

       

 

      Sara Karunia Delfia Situmorang 


