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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO 

"Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka"

(Semar)

"Tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan impian"

(Up)

"Karena setetes darah ibu saat melahirkanmu, tidak akan pernah bisa kau balas"

(Ada Surga di Rumahmu)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahan kepada:

Bapak Ibu tercinta, kakak – kakaku, dan para sahabat-sahabat 

terbaikku 



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, 

hidayah serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pra Skripsi 

yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN DAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah )

Adapun maksud dari penulisan pra skripsi ini adalah sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi 

Akuntansi.Penulis  menyadari  bahwa   dalam   proses  sampai  dengan   

selesainya penulisan praskripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini atas segala do’a, bantuan,  bimbingandan dukungan yang 

telah diberikan sehingga praskripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PhD. selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dr. Dra Winarsih, M.Si.selaku ketua program studi akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dista Amalia Arifah, SE, M.Si, Akt,CA. selaku dosen pembimbing   yang 

dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis  hingga  

skripsi ini selesai.



4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staf karyawan Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar 

penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Bapak yang selalu memberikan dukungan 

doa, semangat, dan kasih sayang  tulus kepada penulis.

6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, dan 

kasih sayang  tulus kepada penulis.

7. Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan dukungan do’a dan 

menjadi pendengar setia cerita suka duka dan semangat, terima kasih atas 

semuanya.

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dan saling memberikan 

semangat dan dukungannya. Terimakasih atas keceriaan, tawa dan 

kenangannya selama tahun-tahun kuliah di Unissula. 

9. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang Angkatan 2013.

10. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian pra skripsi ini masih banyak 



kekurangankarena keterbatasan yang dimiliki.Penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun agar usulan penelitian ini dapat lebih 

sempurna.Namun besar harapan penulis semoga usulan penelitian pra skripsi 

ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Februari 2019

Penulis,

Teguh Ady Prasetyo


