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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(H.R. Turmudzi)  

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” (Qs. Al-Ankabut:6) 

“Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut 

(bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli 

beribadah” (H.R Ad-Dailami) 

 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Bapak ku, Drs Achmad Suad  

(Almh) Ibu ku, Dra. Sofiah  

Masku, mas Rudi dan Kakakku Relly  

Aditia Gallan P 

Teman-temanku yang sudah sabar denganku 
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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 Kemandirian Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, 

Efektivitas PAD, Belanja Modal, dan Kinerja sebagai moderasi terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemda” 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. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Dr. Dra. Winarsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung; 

4. Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak, CA., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, 

bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini; 
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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 (almh) Ibu tercinta atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, 

dukungan, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan sera doa yang tulus selama 

ini. Semoga aku dapat menjadi anak yang dibanggakan bapak dan ibu; 

7. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, nasihat, perhatian, serta 

doa yang tidak pernah putus.  

8. Terutama kepada Bapak dan Kakak Ipar saya yang selalu mensupport, 

menemani dan mendampingi dalam hari-hari stressing masa bimbingan ; 

9. Terimakasih kepada Aditia Gallan Pradikta S,P yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi  

10. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya. 

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.  
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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 

 

 

(Yunianti Dwi Setyowati) 

NIM. 31401405760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


