
 
 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  

DANA PERIMBANGAN TERHADAP  

ALOKASI BELANJA PEGAWAI 

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2011-2015) 

HALAMAN JUDUL 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S1 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Rachvinda Dwitya Pratiwi 

NIM : 314.013.050.31 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2018



 

 

i 
 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  

DANA PERIMBANGAN TERHADAP  

ALOKASI BELANJA PEGAWAI 

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2011-2015) 

HALAMAN JUDUL 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S1 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Rachvinda Dwitya Pratiwi 

NIM : 314.013.050.31 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2018 



 

 

ii 
 

  



 

 

iii 
 

  



 

 

iv 
 

 

  



 

 

v 
 

  



 

 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan 

keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan 

barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 

Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan 

untuk setiap sesuai kadarnya.” 

-Q.S. Ath-Thalaq: 2-3- 

 

“Don’t comparing yourself with others, but comparing yourself with the 

“old” you. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, begitu juga kamu.” 

-unknow- 

 

“Saat kamu sedang dihadapkan masalah yang kamu rasa berat, ingat latar 

belakangmu, ingat dari siapa kamu lahir. Maka kamu akan tahu kalau 

cobaan yang Allah berikan sesuai dengan porsimu. Tapi ingat,  

Allah Maha Besar.” 

-Belladellin- 

 

 

Persembahan 

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

 Seluruh keluarga besar, terutama orang tuaku yang tercinta 

 Semua teman-teman yang menyayangi dan membenci 

Almamater tercinta UNISSULA Semarang 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokattuh 

Bismillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang  telah memberikan 

limpahan rahmat dan karuni-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN 

DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA PEGAWAI 

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2011-2015). Proses penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan 

dan rintangan, namun berkat doa, usaha keras, bimbingan, bantuan serta dukungan 

dari berbagai pihak secara langsung sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

3. IbuDr. Dra. Winarsih, SE. M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Edy Suprianto, SE., M.S.i, Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu untuk bimbingan, ide-ide serta saran yang 

membangun, sehingga skripsi ini dapat selesai. 
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1. Bapak Sutapa, SE, M.Si., Ak, CA. selaku Dosen Wali yang senantiasa 

membimbing selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

2. Seluruh staff pengajar yang memberikan motivasi serta ilmu yang luar 

biasa selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

3. Staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang 

telah memberikan pelayanan baik kepada mahasiswa. 

4. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan 

selalu mendoakan, memberikan dukungan disaat  senang ataupun sedih.  

5. Kakak-kakak yang sangat saya sayangi, yang sentiasa memberikan 

dukungan serta doanya sehingga penulis dapat melaluinya dengan lancar. 

6. Keluarga besarku om, tante, dan saudara-saudaraku yang tak pernah 

berhenti memberikan motivasi untuk selalu kuat dalam proses perjuangan 

serta tak lupa mengingatkan kata jangan mudah menyerah. 

7. Para sahabatku prima, okki, gita, dan denyas, yang selalu mengisi kurang 

dan lebih penulis. Semoga kita sukses bersama. 

8.  Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang selalu berbagi canda 

tawa, saling memberi motivasi agar cepat lulus. 

9. Semua impian dan harapan sehingga penulis selalu terdorong untuk 

menyelesaikan pra skripsi ini. 
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