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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah serta kekuatan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi Gaya  Kepemimpinan, 

Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kompensasi 

Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Maksud dan tujuan dari penyusunan 

skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar S1 di Jurusan Akuntansi, 

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

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan, 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan 

hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Kedua orang tua penulis, abang, kakak, dan adik – adik  atas cinta, kasih sayang, dan kesabaran 

yang tidak pernah pudar serta do’a untuk penulis hingga saat ini memberikan semangatnya. 

2. Allah Swt. yang senantiasa memudahkan segala urusan serta selalu memberikan kesabaran 

dan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dan urusan yang lainnya.  

 

3.  Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, CA selaku pembimbing skripsi penulis yang telah 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan skripsi ini, sehingga setiap kendala dan kesulitan yang dihadapi penulis bisa 

terselesaikan. 

5. Ibu Febri Rahmi, SE. M.Sc. Ak selaku Penasehat Akademis yang sejak pertama 

perkuliahan selalu memberikan arahan – arahan dan semangat untuk penulis hingga saat ini. 

7. Seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis belajar di 

kelas perkuliahan dan para pegawai / staff yang selalu membatu dalam administrasi 

perkuliahan.  

8. Bapak/ibu para pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah 

berpartisipasi sebagai responden dalam skripsi ini.  
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9. Seseorang yang senantiasa memberikan dukungan materi dan moril serta semangat untuk 

meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, semoga urusannya senantiasa 

dimudahkan Allah Swt dan di ijabah segala do’a – do’anya.  

10. Teman-teman serta sahabat terbaik Rena Aulya, Tria Elsa, Hilda, Ega,Wike, Wira, Wilda,  

yang sama-sama berjuang mulai awal kuliah dan memberi semangat agar tidak malas 

mengerjakan tugas skripsi, mudah-mudahan tali persaudaraan ini tetap terbina sampai di 

ujung waktu.  

11. Teman-teman Kukerta Desa Bukit Kayu Kapur, Dumai. Banyak momen berharga dan 

tidak terlupakan di dalamnya.  

12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam seluruh proses selama berada di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Terima 

kasih atas doa dan motivasinya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat berkah oleh Allah 

SWT.   

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat 

memberi manfaat bagi semua dan dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Atas 

perhatian yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih.  

 

Pekanbaru, 25 Juli 2017 
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