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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanna Wa Ta ala yang

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan,
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