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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

"خيرالناس انفعهم للناس ” 
“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” 

(HR. Thabrani dan Daruquthni) 

 ”ان اهلل يغيرمابقوم حتي يغيرمابانفسهم"
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga ia yang  

mengubahnya sendiri. “ 

(QS. Ar-Ra’du : 11) 

 

 

 

 

 

 

    

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

     Yang tercinta, Bapak dan Ibu saya yang tak  

     kenal lelah berkorban demi melihat putrinya  

     meraih gelar Sarjana. 

     Serta yang terkasih, M. Jalaluddin yang setia 

     menemani dari awal hingga akhir studi.  

            

    Love you All,, 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakartuh. 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin wabihi nasta’in ‘ala umuriddunya waddin. Segala 

puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah 

serta inayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang 

selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita semua diakui ummat beliau. 

Aamiin. Syukron jazilan atas doa dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah”. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai 

gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak 

dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk 

pengarahan, motivasi, memberikan informasi, saran, serta bimbingan yang sangat berarti bagi 

penulis. 

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam atas 

bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini, 

kepada yang terhormat : 

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

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi fakultas 

Ekonomi Universita Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran memberikan bimbingan dan arahan penulis hingga terselesainya skripsi ini. 
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4. Bapak Sutapa, SE.,M.Si.,Akt.,CA, selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat 

dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staff karyawan Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kedua orangtua penulis, Bapak Jamsir dan Ibu Subiyanti yang telah memberikan doa dan 

motivasi untuk bisa  menyelesaikan skripsi ini. 

7. Abah KH. Imam Sya’roni dan Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafy, selaku Pengasuh 

Pesantren Putri Assa’adah Semarang yang tak henti-hentinya mendoakan santri-

santrinya. 

8. Adik-adik penulis yang selalu memberikan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Muhammad Jalaluddin yang selalu dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ida Ulfianti sahabat seperjuangan yang selalu menemani, mendukung, menasehati, dan 

mendoakan selama penyelesaian skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabatku, Ummi Khoirotun Ni’mah, Rina Mufidatul Khusna, Isnanik Azizah, 

Siti Na’imah, dan Romsiyah yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Keluarga besar Pesantren Putri Assa’adah, khususnya adik-adik kamar Attaubah, yang 

tak henti-hentinya berbagi keceriaan, dan menghibur penulis selama proses penyelesaian 

skripsi ini. 

13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang Angkatan 2015. 

14. Semua saudara yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan 

skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan 

yang dimiliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat 

lebih sempurna. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan banyak 

manfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Semarang, Februari 2019 

Penulis, 

 

 

Khoirummu’asyaroh 

NIM : 31401506012 

 

 

 


