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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya

mendapat jalan ke syurga”
(H.R. Muslim)
“Bekerjalah dengan cinta dan apabila kita tiada sanggup bekerja dengan cinta maka lebih
baik kita berdiri di depan gapura candi untuk meminta sedekah dari mereka yang bekerja
dengan cinta”
(Khalil Gibran)

Skripsi ini saya persembahkan :
Untuk Kalian malaikat dalam hidupku,
Untuk penyejuk pandanganku, semoga kalian menjadi generasi rabbani yang sempurna
dalam ilmu dan akhlaq
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Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat,
dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian
skripsi yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja dan Umur Pemerintah Daerah
Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penulis
menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian skripsi ini banyak mendapat
bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :
1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi., Ph. D selakuDekanFakultasEkonomiUniversitas
Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu

Dr.

Dra.

Winarsih,

SE.,

M.si,

selakuketuajurusanakuntansiFakultasEkonomiUniversitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak

Dedi

Rusdi,

SE.,

M.si.,

Akt.,

CA

selakudosenpembimbing

yang

telahmemberikanperhatiansertameluangkanwaktunyadengansangatsabaruntukmember
ikanbimbingan,

motivasi,

masukan-masukan,

pengarahan

dan

saran

yang

sangatbergunabagipenulis.
4. SeluruhdosendanstafpengajarFakultasEkonomiUniversitas Islam Sultan Agung, yang
telahmemberikanilmudanpengalaman yang sangatbermanfaatbagipenulis.
5. Orang tua tercinta bapak H.M. Asrof dan ibu Hj. Siti Rokhmi yang telah menjadi
motivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan serta senantiasa memberikan doa,
semangat dan dukungan baik secara moral, material maupun spiritual dengan penuh
kasih sayang dan pengorbanan.
6. Kakak tercinta Siti Rifaiyah, dan Nur Kholis yang telah memberikan doa dan
semangat kepada penulis.
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7. Teman-temandansahabatpenulisserta teman-teman E6.

Terimakasihatasmotivasi,

kebersamaan,kekeluargaan, keseruandanpersahabatanselamamenempuhpendidikan di
Unissula.
8. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan
kritik, saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan yang berkelanjutan. Akhir
kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan
di kemudian hari. Terimakasih.Wassalamualaikum Wr. Wb
Semarang, 28 September 2018

Siti Nur Kasanah
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