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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 “Pengaruh Dana Bagi Hasil 

dan Kinerja Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia (Tahun 2010-2014)”. 

      Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan tulisan ini tanpa bantuan dari 

berbagai pihak lain. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan sebagai berikut : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita,M.Si.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr.Eko Wahyu Nugrahadi,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

sekaligus pembanding utama peneliti. 

5. Bapak Dr. Nasirwan,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Anggriyani,S.E.,Ak.,C.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

selama ini telah memberikan petunjuk, saran dan nasihat dalam menjalani 

perkuliahan. 
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7. Bapak Drs.Jihen Ginting,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan berbagai bantuan 

hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak OK Sofyan Hidayat,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku pembanding utama saya 

yang telah memberikan krtitik, saran dan perbaikan yang membangun dalma 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Ibu Yulita Triadiarti,S.E.,M.Si.,Ak. selaku pembanding utama saya yang telah 

memberikan krtitik, saran dan perbaikan yang membangun dalma penyelesaian 

skripsi ini. 

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

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama peneliti menjalani 

perkuliahan. 

11. Bang Riky, staff administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan 

administrasi selama perkuliahan. 

12. Terkhusus dan sangat spesial untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas 

seluruh doa siang dan malam yang terus tercurah untuk kebahagiaan dan 

kesuksesan anaknya. Terima kasih atas segala bantuan baik moril maupun 

materil yang tiada hentinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan 

hingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan hingga tahap ini. 

13. Untuk Kakak, Abang, Arfa, terima kasih atas doa, bantuan, senyum, dan 

kebahagiaan yang selalu diberikan hingga peneliti terus bersemangat dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

14. Yang terbaik Ridho Syahputra yang selalu menemani penulis, membantu tanpa 

mengenal waktu, memberikan bantuan moril maupun materil. Semoga cita-cita 

kita tercapai. 

15. Sahabat terbaik peneliti Melita Sari Lubis, Rosa Tresia Kristina, Leni Lestari 

Purba, Tessa S.N. L.Tobing, Pratiwi Kartika, Syarifah Hanum terima kasih atas 
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segala bantuan dan dukungannya yang tiada henti. Selalu bersama saling 

mendukung dalam suka duka dunia perkuliahan. 

16. Teman seperjuangan seminar proposal hingga sidang meja hijau Leticia Agnes 

Simanjuntak dan Vanny Nabila, terima kasih atas kerja sama yang luar biasa 

serta dukungan yang saling diberikan. 

17. Untuk junior-junior cantik Ade Aulia Rizky (Adek), Desy Ayu Rezyta (Ezy) 

Ayu Dini Damayanti (Yudin), dan Christine Natalia Purba (Titin) terima kasih 

atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.  

18. Untuk seluruh teman-teman Akuntansi A 2012, terimakasih atas segala 

kebahagiaan dan kebersamaan selama duduk di bangku kuliah. 

19. Untuk senior, dan stambuk 2012 kelas B, terima kasih atas segala bantuan dan 

semangat yang diberikan. 

20. Untuk sahabat Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UNIMED. 

Terutama abangda Safwan Hadi Umri, Robby Abdullah, Nurcahyono, 

terimakasih atas kerja sama dan kebersamaannya selama ini. 

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang membutuhkan, dan penulis menyadari bahwa mungkin masih 

terdapat kesalahan-kesalahan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 
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