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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada

kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan.Maka jika engkau sudah bebas, tetaplah tabah

bekerja keras!”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-7)

PERSEMBAHAN :
 Allah SWT yang telah memberiku kekuatan untukmenyelesaikan amanah ini.
 Bapak dan Ibu tercinta, motifator terbesar dalam hidupku,yang senantiasa mengiringi langkahku dan menyebutnamaku dalam doanya.
 Saudara-saudaraku, yang memberikan dorongan untuksetiap jalanku.
 Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalamperjalananku menempuh dan menyelesaikan studi ini.

“Semoga dapat memberikan sedikit kebanggaan, amin”
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,

EXPENDITURE, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH” dapat terselesaikan

dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan Skripsi ini tidak

terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

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

Universitas islam Sultan Agung Semarang.

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

telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingan serta

arahan yang sangat bermanfaat, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik.

3. Ibu Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Akt selaku dosen wali yang banyak

membantu penulis dalam kegiatan akademis selama menempuh studi di

Fakultas Ekonomi Universtas Islam Sultan Agung Semarang
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4. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarag

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.

6. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada

mahasiswa.

7. Keluarga tercinta (Bapak Rujono, Ibu Napsiyah, Mas Misbahudin, Mbak

Nuzul, kedua adikku, Mas Nurhadi) yang telah memberikan do’a dan

dukungannya baik moral maupun materiil, serta memberikan perhatian,

nasehat, semangat, dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memuliakan

kalian semua, Amin.

8. Keluargaku di Semarang (Bapak, Ibu, Kakak Prilian Cendrayana, dan

segenap keluarga) terimakasih selalu mendengar keluhanku, memberi arahan,

nasehat dan selalu menjagaku.

9. Para Sahabat : Zulfa Faiz Nabila, Winda Ardiani, Septiawan Yunanto W.,

serta teman – teman terima kasih untuk persahabatan, kebersamaan, keseruan,

inspirasi, motivasi nya selama ini. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan

bersama, amin.

10. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2013, terima kasih untuk

kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan selama duduk di bangku

kuliah.
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11. Semua pihak yang telah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih atas doa dan dukungan sekecil apapun yang kalian

berikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan

dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca.Dan semoga usulan penelitian skripsi ini bisa bermanfaat, juga dapat

memberikan tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2016
Penulis,

Tri Mundawafatul Asfiyak


