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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kau telah

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap“

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah
ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu

(Hasan Al-Bashri)

“Keuntungan hakiki adalah keuntungan yang tidak hanya menguntungkandiri pribadi, tapi juga menguntungkan sebanyak mungkin hamba-hambaAllah lainnya. Usahakanlah apa yang menjadi nikmat tidak menjadi musibahbagi orang lain." (Aa Gym)
Persembahan

Skripsi ini saya persembahakan untuk :

Kedua orang tuaku tercinta yang selalu
memberikan Do’a dan semangat.
Kakakku tersayang.
Para guru, keluarga dan sahabat

Terimakasih atas doa, kesabaran dan semangat yang
tak pernah putus
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KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum Wr. Wb

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat, hidayah, innayah dan karunia-Nya yang selalu

memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dalam penulisan skripsi

yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memilih topik ini dengan

harapan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

karena tidak terlepas dari adanya dorongan, dukungan, bantuan, bimbingan,

motivasi serta doa yang tulus dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima

kasih kepada :

1. Dr. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

3. Bapak Hendri Setyawan.,SE., MPA., selaku Dosen Pembimbing yang dengan

penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses

penyelesaian penyusunan Skripsi ini.
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang tidak pernah lelah memberikan pelajaran yang sangat

bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah banyak membantu penulis baik dalam hal mengurus

Skripsi ini maupun dalam hal proses perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis tercinta khususnya Ibu dan Bapak Abdul Halim

(Alm) yang senantiasa mendoakan, memotivasi, serta kasih sayangnya yang

telah dicurahkan baik moril dan materil selama penyusunan Skripsi ini.

Semoga penulis dapat menjadi anak yang terbaik, yang selalu dapat

membanggakan orang tua.

7. Kakak penulis tersayang Zuhrul Anam yang selalu memberi canda tawa,

semangat serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

8. Keluarga penulis yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungannya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat - sahabat penulis tersayang Uun, Ima, Yana, C’ Neng terimakasih

atas kasih sayang, support, serta do’a. Terimakasih atas kesetiaan kalian dari

SMP sampai sekarang, semoga persahabatan kita senantiasa di Ridhoi Allah.

10. Sahabat seperjuangan Siti, Yunda, Aya, Ela dan Fika yang selalu memberikan

support, doa dan kasih sayang serta mendengarkan keluh kesah penulis

selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar Akuntansi E5 angkatan 2012 dan teman - teman seperjuangan

terimakasih atas pengalaman suka maupun duka, support, kasih sayang dan

do’a yang kalian berikan kepada penulis.

12. Semua pihak yang telah memberikan dan mencurahkan segala bantuan serta

dukungan dalam menyelesaikan Skripsi yang oleh penulis tidak bisa
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