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 Penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (Dinas PMD) Provinsi Sumatera Utara” ini dengan sebaik-baiknya. 

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar 

kesarjanaan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan.  

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca dengan tujuan 

untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan senang 

hati. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat 

bantuan yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi dari 

berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan 

hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Kusbianto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 
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2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

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

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan, sekaligus Dosen Pembimbing I. 

4. Bapak M. Nursidin, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah 

banyak memberikan sumbangan pikiran dalam penulisan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Dharmawangsa Medan yang 

telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. 

6. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera 

Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

riset di kantor. 

7. Teristimewa kepada mamaku tersayang, keluarga kecilku, dan untuk my little 

princess “Maureen” yang menjadi semangat hidupku dan telah menjadi 

motivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini 

diselesaikan. 

8. Terakhir kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Program Studi Akuntansi 

S-1 Universitas Dharmawangsa Medan yang telah banyak memberikan 

dukungan. 
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 Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu atas jerih payah yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Harapan 

penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tuhan Yang 

Maha Esa memberkati kita semua, amin. 

 

       Medan,        November 2019 

             Penulis 

 

       Bedwin Suherman 
       NPM. 17530268     
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