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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 Partisipasi Anggaran Dan 

Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolah 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu” 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 Ayahanda (A. Pakih 

Siregar) dan Ibunda (Mahani) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, 

dukungan , doa yang tidak terputus , pengorbanan yang begitu besar serta bantuan 

moril maupun materil dan juga kepada abang yaitu Irham Syah Siregar dan 

kepada adik saya yaitu Rizwan Hasyim Siregar dan Nurhikmah Siregar  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. 
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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. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak. CA selaku Pembantu Dekan III 

sekaligus Dosen Pembimbing 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 . 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak. CA selaku Sekertaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga selaku 

dosen Penguji saya yang telah memberikan kritik dan saran  yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. La Hanu, M.Si dosen Penguji Skripsi saya yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini. 

8. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.SM, Ak dosen Penguji Skripsi Skripsi 

saya 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. 
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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 Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

12. Kakak dan Abang satu perjuangan dalam mendapatkan gelar Stara-1 yaitu 

Rika Darmayanti Sir, Dahiana Sir, Dian AnitaSari Dalimunte. Ali Muda 

Ritonga Yang banyak memotivasi serta sebagai teman dalam suka maupun 

duka . 

13. Sahabat tersayang seperjuangan penyelesaian skripsi seluruh Mahasiswa 

AKP 2010. 

14. 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 

       

 

      Abdul Jalil Siregar  
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