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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sholawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan 

Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran dengan Motivasi dan 

Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris 

pada Pemerintah Provinsi Riau)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi 

saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec., Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Drs. Almasri, M.Si., Pembimbing Akademis yang telah memberikan 

bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, Ca, Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Aras Aira, SE, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang menyediakan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Pejabat struktural OPD Pemerintah Provinsi Riau yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu dalam pemerolehan data penelitian ini. 

8. Orang tua tercinta atas didikan, bimbingan, dan pengorbanan yang luar 

biasa serta doa yang tiada henti untuk penulis. 

9. Saudara-saudaraku tersayang Mikye Wijaya Suzamkonyden, Sri Wahyu 

Adha S, dan Sri Bintang Riyadi S, semoga kita bisa menjadi kebanggaan 

bagi orang tua. 

10. Kak Yati, kak Rima, kak Siti, dan kak Sinta yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi. 

11. Teman-teman Akuntansi lokal I angkatan 2014 yang selama 5 semester 

belajar bersama dan teman-teman Akuntansi konsentrasi Manajemen Lokal 

B yang selama 2 semester belajar bersama, terima kasih atas kerjasamanya 
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selama ini, saya senang bisa bertemu orang-orang hebat seperti kalian, 

semoga kita menemukan jalan kesuksesan kita masing-masing. 

12. Sahabat-sahabat terbaik dari SMA, Chintya, Dwi, Dewi, Melda, Mira, Siti, 

Ayu, Marni dan lainnya terima kasih atas dukungan dan indahnya 

persahabatan selama ini. 

13. Sahabat-sahabat terbaik dibangku perkuliahan, Anggi, Irma, Yuli, Yati, 

Yanti, Siti, Nisa, Selfi, jazakumullah atas kebersamaannya, bersama kalian 

aku menemukan indahnya berbagi, menebar kasih merajut ukhuwah. 

14. Teman-teman terbaik, Dini, Ella, Jessi, Putri, Yeni, Indah, mbak Tengku, 

mbak Devi, Bian, Mila, Vika, Elisa, Rita, Tari, Lina dan banyak lainnya, 

selalu semangat dan berjuang lebih keras kedepan ya. 

15. Teman-teman terbaik selama dibangku perkuliahan, Trisna, Akmal, Fitra, 

Dodi, Arbi, Dino, Novra, bang Agung, Yudi, Welly, Adam dan banyak 

lainnya, selalu semangat mengejar kelulusan dan mengapai impian 

setelahnya, terimakasih sudah menjadi saudaraku. 

16. Sahabat seperjuangan Buselvi One Putri yang selalu menemani dari awal 

pengajuan judul sampai akhirnya sidang skripsi bersama, yang tiada bosan 

mendengarkan keluh kesahku selama ini, yang telah memberikan inspirasi 

dan motivasi, semoga kita mendapatkan pekerjaan yang layak dikemudian 

hari dan bisa sama-sama membanggakan oarang tua kita masing-masing, 

dan semoga Allah menjaga ukhuwah di antara kita hingga akhir hayat. 
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17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang membantu 

kelancaran penelitian ini, semoga Allah memberikan balasan yang lebih 

baik. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 

sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. 

 

Pekanbaru, 09 Maret 2018 

      Penulis 

 

Wulan Gusmaulita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


