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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Auditor Atas 

Pengaruh Tindakan Pencegahan, Dan Pendeteksian Guna Meminimalisasi 

Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 

Sesuai LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara”. 

 Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil yang diberikan dengan tulus. 

 Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih juga penulis sampaikan 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. 

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

Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Muhammad Ishak, S.E, M.Si, Ak, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran yang membangun 

dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Nasirwan, S.E, M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi. 

6. Ibu Lili Wardani Harahap S.E, M.Si, Ak sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan saran dalam perkuliahan. 

7. Bapak Ridha Habibi Z, S.E, M.Si, Ak, CA, sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan masukan berupa saran dalam 

menyelesaikan skripsi. 

8. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak, CA sebagai dosen penguji yang 

telah memberikan kritikan dan masukan yang membangun dalam 

menyelesaikan skripsi. 

9. Ibu Yulita Triadiarti, S.E, M.Si, Ak sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan kritikan dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan 

skripsi. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Jurusan Akuntansi yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh 

perkulian. 

11. Bang Riky, staff administrasi Jurusan Akuntansi FE UNIMED, yang telah 

banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan. 

12. Bapak Daniel Sembiring Berahmana, S.H, CFE selaku Kepala Sub Bagian 

Hukum dan Humas yang telah membimbing penulis dalam proses 
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penyelesaian skripsi, serta seluruh pegawai yang bekerja di BPK RI 

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis 

melakukan penelitian. 

13. Kak Susan selaku receptionist di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

yang selalu membantu berjalannya proses penelitian skripsi ini. 

14. Dua adik lelakiku, Bayu dan Rasyid. Terimakasih untuk dukungannya. 

Semoga kalian bisa menjadi adik-adik hebat yang bisa membanggakan Ibu 

dan Bapak melebihi kakak. 

15. Sahabat terbaik penulis, Nahara dan Tiwi terima kasih atas segala doa, 

bantuan, dukungan dan pengertiannya yang tulus. Selalu bersama dalam 

menghadapi suka duka dunia perkuliahan. Semoga pershabatan ini abadi. 

16. Teman paling baik yang selalu mau berbagi ilmu, Tasya dan Mahni 

terimakasih untuk ilmu yang dibagi kepada penulis. 

17. Teman-teman luar biasa yang selalu ada ketika susah dan senang, Yeyen, 

Dian, Bani, Nisa, Petti, Novita, Tin, Rosmei, Laura, Fanni. Terimakasih untuk 

3,5 tahun perkuliahan yang tidak pernah terlupakan. 

18. Untuk seluruh sahabat Akuntansi Kelas A Stambuk 2011, terima kasih atas 

kebersamaan yang luar biasa selama masa perkuliahan, semoga persahabatan 

kita masih bisa terjalin walau sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa/i FE 

UNIMED. 
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19. Untuk rekan-rekan stambuk 2011 kelas B, terima kasih telah membantu, 

memberi dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

20. Untuk Senior stambuk 2010, Bang Andi Simanjuntak, Kak Lena, Kak Dwi, 

Kak Mega, Bang Poniadi, Kak Putri, terimakasih untuk semua bantuan dan 

masukan yang diberikan kepada penulis. 

21. Untuk sahabat sepanjang masa, Vania Adissya dan Putri Ramadhani, 

terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat dari kalian kepada penulis. 

22. Teman-teman Senior dan Junior dalam Pasukan Khas Al-Ulum Terpadu 

(PASKHAT) terimakasih untuk seluruh dukungan dan semangat yang selalu 

diberikan pada penulis. 

23. Seluruh kerabat, rekan, saudara, dan teman-teman yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari setiap pembaca. 

        Medan,        Maret 2015 
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