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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Haqaa-iqul yaumi ahlamul asmi, waahlamul yaumi haqaa-iqul ghadi, kenyataan

hari ini adalah mimpi kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari “

(Hasan Al Banna)

Setiap orang sukses menyatakan bahwa kesuksesan hanya berada
diluar ketika mereka yakin idenya akan berhasil

(Dr. Napoleon Hill)

“Cita-cita besar adalah tanda kehidupan jiwa, indikasi sukses adalah orang-

orang besar, pintu kebahagiaan siapa saja selalu terbuka. Jika anda percaya

bisa berhasil, anda akan betul-betul berhasil”

Persembahan
Skripsi ini saya persembahakan untuk :

Kedua orang tuaku tercintayang selalu
memberikan semangat.
Adekku tersayang.
Teman dan sahabat

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

Assalamu’allaikum Wr. Wb

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang menggenggam segala yang

ada di dalam jiwa ini, serta atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah–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 Produk Domestik Regional Bruto

Terhadap Belanja 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.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak, berupa pengarahan, bantuan dan doa. Oleh karena itu, penulis

pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu-ribu 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 Dr. Zainal Alim A.,SE, M.si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang

dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama

proses penyelesaian penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang tidak pernah lelah memberikan pelajaran bagi penulis.



viiiviiiviii


