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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Orang cerdas akan lebih memilih diam dan banyak bertindak” 

 

“Man jadda Wajada” 

 

 “Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu 

dalam melayani orang lain”. 

 (Mahatma Gandhi) 

 

"Berlomba lombalah dalam kebaikan." 

(Al Baqarah:148) 

 

“Kaya atau miskin itu soal mental !!!” 

 

 Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Ayah dan ibuku tercinta 

 Keluargaku yang tersayang 

 Sahabat-sahabatku yang tersayang 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 

  

  



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 pra skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita 

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas 

do’a serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat mengusulkan judul “Pengaruh 

Good Governance, Pengelolaan keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Dan Sistem pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” 

Penyususnan Pra Skripsi ini dilakukan untk memenuhi syarat menyelesaikan program 

Saraja (S1) pada Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses bimbingan skripsi penulis mendapatkan motivasi, serta 

dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu  Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., MSi., PhD. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 

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

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian pra skripsi ini, 

4. Bapak Drs. Chrisna Suhendi, MBA selaku Dosen Wali yang telah 

memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan pra skripsi ini, 

5. 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,  



6. Bapak dan Ibu tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan, kepercayaan, 

kesabaran, dan pengorbanan yang tulus selama ini. Semoga aku dapat 

menjadi anak yang mampu membahagiakan bapak dan ibu, 

7. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do’a serta dukungan nya 

sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan, 

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

yang kalian ciptakan selama ini. 

9. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan doanya. 

Penyusunan pra skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih 

diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga 

usulan pra skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak yang 

memerlukan. 

 

       Semarang,  Agustus 2018 

       Penulis, 

 

 

       Ahmad Anwarudin 
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