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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alaikumWr.Wb 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan curahan kasih saying nya berupa nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan 

serta sholawat dan rangkaian salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, 

yang dengan perjuangan beliau dapat membawa penulis memperoleh petunjuk 

dalam hidup ini.  

Skripsi ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi” yang di ajukan untuk 

melengkapi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dari 

pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan pada penulis. 

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

1. Bapak Kusbianto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Dhamawangsa 

Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dhamawangsa Medan. 

3. Bapak Drs. Zahari, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 
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4. Bapak Lukman Hakim Siregar, SE, M.Si , selaku Dosen Pembimbing I dan 

Bapak Fachrul Rozi, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan yang telah banyak membantu penulis selama 

menimba ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan. 

6. Bapak Pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi 

yang telah memberikan izin kepada penulis. 

7. Seluruh staf dan karyawan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tebing Tinggi yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

8. Teristimewa terima kasih kepada Ayahanda Iskandar, Ibunda tercinta Siti 

Aisyah, serta adik ku tersayang Dwi Chairani dan seluruh keluarga besar 

terima kasih untuk perhatian dan kasih saying nya selama ini yang selalu 

memberikan dorongan dan dukungan baik moral maupun materi. 

9. Terkhusus buat Putri Audina, atas segala motivasi dan kesabarannya dalam 

menemani penulis sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.  

10. Kepada Nur Hidayah, Fahrunisyah Rahmayani Herman, Arief Febriansyah, 

Novia Agustia, Dabong, dan sahabat-sahabat saya serta seluruh teman-teman 

seperjuangan Akuntansi ATahun 2015. 

Walaupun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasanya, karena 

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

setiap pembaca demi kemajuan di masa mendatang. 
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Akhir nya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini terdapat 

kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, 

semoga  ALLAH  SWT selalu memberikan karunia-Nya dan melindungi kita 

semua. 

Amin yarobbal ‘alamin. 

 

      Medan,  Oktober 2019 

       Penulis 

 

 

      ANITA DAHNIAR 
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