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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, Karena atas berkat 

dan kasih-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini yang diberi judul “Pengaruh 

Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja 

Keuangan”. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

 Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh sejumlah 

pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan 

dukungan tersebut. Adapun ucapan terima kasih tersebut dipersembahkan kepada: 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak khususnya kepada Ibu Nurul Hidayah, S.E., 

Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, semangat dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga memberikan ucapan terima 

kasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Bapak terima kasih atas cinta kasih, 

dukungan baik dalam doa maupun tindakan, dan nasihat yang telah 

diberikan kepada penulis selama ini. Dan terima kasih juga kepada kaka 

dan adik penulis, Kakak Lala dan Ega yang telah memberikan semangat 
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dan hiburan saat penulis menemukan hambatan atau merasa jenuh selama 

penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas 

Mercubuana. 

3. Bapak Harnovinsah, Ak, M.Si, CA, selaku Dekan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

4. Bapak Dr.  Fardinal, SE., Ak., M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

5. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana. 

6. Rada Kristian Natanael Saragi Turnip, terima kasih atas kasih sayang, 

bantuan, dukungan, waktu dan doa yang telah memberikan banyak 

pelajaran baik selama ini, a couple that eats together stays together.  

7. Sahabat seperjuangan mengejar gelar S.E; Theselia Pakpahan, Evayana 

Sidabutar, Prinda Neelam Cahya, Yulia Rona Ayu, Reza Devi Sormin dan 

juga Sifa Fauziah. Terima kasih atas semua canda-tawa, gossip, 

kesenangan maupun kesedihan dan hal lain yang sudah dilalui bersama. 

8. Sahabat Gereja seperjuangan; Maria Dame Hutahean, Etika Siahaan, 

Theresia Paulin Sinaga, Hana Hutagaol dan Irma Nababan. Terima kasih 

atas semangat satu sama lain dan canda-tawa yang sudah dilalui bersama 

sedari sekolah minggu. 

9. Teman PMK yang telah memotivasi dan menyemangati dalam penyusunan 

skripsi ini, khususnya kak Ester Banari, kakak ktb yang telah memberi 

semangat dan doa. 
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10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Akuntansi S1 

angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuan, 

motivasi dan dukungannya. 

11. Terima kasih kepada Bang Tua yang telah membantu merapihkan 

penyusunan skripsi ini 

12. Terima kasih kepada Pelangi yang telah membantu merapihkan, 

memfotokopi dan lain sebagainya. 
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