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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim…. 

” Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan 

ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

(Qs. Al-Insyirah,6-8) 

 

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, malainkan Allah akan 

menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-

daunnya.” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Skripsi ini saya persambahkan kepada : 

Kedua orang tua (Bapak dan Ibu) tercinta yang telah merawat,memberikan restu 

dan mendo’akan saya 

Adik saya Bayu yang telah membuat semangat saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini 

Keluarga besar MW dan keluarga besar bani Parmi yang telah memberikan 

semangat dan dukungan 

Ibu Winarsih terimakasih yang telah membantu dan membimbing dengan sabar 

 

 

 

  

 

 



KATA PENGANTAR 

  Alhamdulillahhirobil’alamin, puji syukur penulis ucapkan atas segala 

rahmat, hidayah, serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT sehingga usulan 

penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Shallawat serta salam 

senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW 

sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas do’a serta dukungan dari berbagai 

pihak penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dana Alokasi khusus (DAK), 

Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal” dengan baik. Usulan 

penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis 

Menyadari bahwa penulisan usulan penelitian skripsi dapat terselesaikan karena 

adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari: 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku 

dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis untuk 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. 



3. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

yang tidak dapat saya tuliskan satu per satu, yang telah membantu dalam 

memenuhi dan melayani permintaan penulis selama belajar di Unissula. 

4. Keluarga besar, Ibu Rukati, Bapak Masrukun, serta Adik Bayu Nur R. 

yang selalu memberikan semangat, do’a, serta kasih sayang yang tiada 

henti dalam mencapai tingkat Sarjana S1. 

5. Sahabat-sahabatku Sinta Putriyani S. Akt, Santi Putriana, S. Akt, Tila 

Wahyu F, S. Akt, Wanda Asokawati S. Akt, Wahyu Indah R, S. Akt, Umi 

Atikoh, Widya Harda, Yunianti DS, Rigil dan sahabat-sahabatku 

semuanya yang selalu memberikan semangat, dukungannya dan 

kehangatan dalam persahabatan. Terimakasih atas kenangannya selama 

kuliah di Unissula. 

6. Teman-teman DPM FE Unissula periode 2017/2018 serta alumni DPM FE 

Unissula yang sudah memberikan semangat, dukungan dan pengertian 

penuh terhadap penulis. 

7. Teman-teman PASSA terkhusus Boni, Dafid, Juyan, Arsod, dan Aan yang 

sudah memberikan bantuan, dukungan dan semangat penuh terhadap 

penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Teman-teman kos Blok F701 yang sudah memberikan semangat, 

dukungan dan menjadi hiburan di saat lelah selama penulis di Semarang 

ini. 

9. Dan juga untuk Muhammad Subhan Lizam ST yang sudah memberikan 

dukungan do’a dan semangat dalam penulis membuat skripsi ini. 



10. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi dan S1 Manajemen angkatan 2014 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu hingga terselesaikannya usulan penelitian skripsi ini. 

 Semoga segala bantuan jasa dan motivasi yang telah diberikan kepada 

penulis, dapat menjadi pahala dan semoga Allah SWT membalas dengan 

kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini 

masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap, semoga 

usulan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun, baik pelajar maupun 

kalangan umum.  

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 13 Maret 2019 

Peneliti 

 

 

Tuwuh Edy Jati Titesih 

 


