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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Yuniar Fatimah 

Nim  : 31401405761 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

    Semarang. 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Memengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi 

Empiris pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) merupakan hasil tulisan saya 

sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau 

duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut 

dalam daftar pustaka. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

di atas baik sengaja ataupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan 

sekaligus menerima sanksi dari pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

              Semarang, 18 September 2018 

       Yang memberi pernyataan, 

 

 

 

   Yuniar Fatimah 

      NIM. 31401405761 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Yuniar Fatimah 

NIM   : 31401405761 

Program Studi  : Akuntansi 

Fakultas  : Ekonomi 

Alamat Asal  : Jalan Arya Mukti barat no 113 Pedurungan, Semarang 

No.HP/Email  : 089667794426/yuniarfatimah@gmail.com 

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) 

Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, 

dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet 

atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis 

sebagai pemilik Hak Cipta. 

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari 

terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka 

segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi 

tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

Semarang, 18 September 2018 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Yuniar Fatimah  

NIM: 31401405761 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran, dari 

depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengehendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar Ra’d-11) 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Ibuku, Diana Isnaeni 

Bapak ku, Endy Basuki 

Eyangku, Masku Yanuar dan kakaku ira  

Teman-temanku yang sudah sabar denganku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Robbil 

’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala 

limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatkan di yaumil akhir. Atas 

doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan Skripsi 

ini dengan judul “Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah)”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 

2. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., MSi., PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Dr. Dra. Winarsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung; 
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4. Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak, CA., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, 

bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini; 

5. Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt., CA. selaku Dosen Wali yang telah memberi 

semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;  

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh 

staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses 

penyusunan skripsi ini hingga selesai;  

7. Bapak dan Ibu tercinta atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, 

kepercayaan, kesabaran, pengorbanan sera doa yang tulus selama ini. Semoga 

aku dapat menjadi anak yang dibanggakan bapak dan ibu; 

8. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, nasihat, perhatian, serta 

doa yang tidak pernah putus.  

9. Terutama kepada Ibu saya yang selalu mensupport, menemani dan 

mendampingi dalam hari-hari masa bimbingan ; 

10. Sahabatku Vena Rachmatika, Tauchita Ramadhania, Reywanda Olivia, 

Mylatus Syifa, Willy Arief, Cristina Sekar, Nadia Nuwinda dan Nursilastuti 

yang selalu memotivasi dan membantu penyusun di masa kuliah dan selama 

penyusunan skripsi ini.  

11. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, terima kasih atas cerita indah    

     yang kalian ciptakan selama ini; 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga Skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Semarang, 2 September 2018 

 

Peneliti 

 

 

Yuniar Fatimah 

NIM. 31401405761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


