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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu 

telah selesai (darisesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain dan hanya kepadaTuhanmu lah hendaknya kamu 

berharap (Q.S Al Insyirah : 6-8). 

2. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 

hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 

mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley). 

3. Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 

membuat mereka berbahagia di dunia ini yaitu seseorang untuk dicintai, 

sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan (Tom Bodett) 

4. Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orangtua ku, terima kasih untuk doanyayang tak pernah putus. 

2. Kakakku atas segala semangat dan dukungannya; 

3. Teman-teman Unissula angkatan 2016 Jurusan Akuntansi 

4. Almamaterku, F.E.UnissulaSemarang 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang 

senantiasamelimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyusun danmenyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.Sholawat serta 

salamsemoga selalu tercurah kepada suri tauladan dan tentu saja menjadi panutan 

bagikita NabiMuhammad SAW. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalammenyelesaikan pendidikan Sarjana 1 di Program Studi Akuntansi 

FakultasEkonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul 

Skripsi ini, yaitu “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement 

Fraud Di Pemerintah Daerah Dilihat Dari Prespektif Persepsian Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK)”.Penulis menyadari Skripsi ini tidak akanselesai 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisingin 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada: 

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

Ekonomi UniversitasIslam Sultan Agung Semarang 

2. Dr.Dra. Winarsih, SE., Msi. selaku ketua program studi Akuntansi 

3. Rustam Hanafi, SE, M.Sc. Akt.selaku dosen pembimbing yang 

memberikan arahan,bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi UniversitasIslam Sultan Agung 

Semarang 



5. Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas semua doa, cinta, kasih 

sayang,kesabaran, teguran, perhatian dan dukungan baik moril maupun 

materiilyang tak pernah putus. Insya Allah suatu saat nanti saya akan 

membuatayah dan ibu bangga. Semoga Allah SWT selalu menyayangi dua 

orangyang sangat saya cintai ini seperti mereka menyayangi saya di waktu 

kecil. 

6. Kakak terbaikku, terima kasih atas dukungan, motivasi, nasehat, 

danmenjadi teladan yang sangat baik. 

7. Keluargaku semuanya yang memberikan dukungan dan doanya selama ini. 

8. Sahabat-sahabat baikku terima kasih atas saran,kritik, nasihat, canda, tawa, 

tangis, haru, dan kebersamaan yang begitumenyenangkan, serta kritikan-

kritikan yang membangun. 

9. Teman-teman Akuntansi, Manajemen angkatan2016, dan teman-teman 

seperjuangan, terima kasih atas kebersamaanselama ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini, masih jauh darisempurna karena 

terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Makapenulis mengharap kritik 

dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuanyang akan datang dan penulis 

juga berharap semoga Skripsi ini dapatbermanfaat bagi yang membutuhkan. 

 

Semarang,  Agustus 2018 

 

Nur Chasanah 


