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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

“Apa yang kita perjuangkan dengan sepenuh hati pasti akan bermuara pada titik 

yang paling indah. Beranjaklah dan kejar impianmu, bawa serta do’a dalam setiap 

langkah. Percayalah, bahwa ALLAH SWT akan selalu memberi lebih dari apa  

yang kita minta” 

 

“Man jadda Wajada” 

 

“Barang siapa yang menghendaki kebaikan didunia,maka dengan ilmu. Barang 

siapa  yang menghendaki kebaikan diakhirat maka dengan ilmu. Dan barang siapa 

yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” 

(H.R Bukhori dan Muslim) 

 

 

         Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang  

 Adikku tersayang Arip Rifansyah 

 Keluargaku yang tersayang 

 Sahabat-sahabatku yang tersayang 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 

 Calon pendamping hidup dimanapun kau berada 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan 

penelitian  skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, 

Pengawasan Intern dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis 

untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki 

oleh penulis baik dari penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian, 

inilah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh penulis dan diharapkan pra skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, semua masukan, kritikan 

dan saran yang sifatnya membangun sangan penulis harapkan bagi penyempurnaan 

pra skripsi ini. 

Selama proses penyusunan usulan  skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan, doa, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling mendalam, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Indri Kartika, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, motivasi, arahan, dan masukan sehingga pra skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Kedua orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk 

moril dan materil, serta doa yang telah diberikan kepada penulis. 



 
 

6. Teman seperjuangan Anwar, Jaki, Rido, Ilyas, Fafa, Aliga, Arini Sabila, Afa, 

Rensa, Afifah, Adiba, Asmah, Arda, Putri dan juga temen-teman kos yang telah 

memberikan dorongan kepada penulis. 

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah 

terlibat. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

         Semarang, 04 Juli 2018 

 

 

 

 

  Achmad Syaeful Aziz 

 

 

 

 

 

 

 

 


