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MOTTO 

 َمْن َخَر َج فِى َطلَِب اْلِعْلِم فَُھَو فى َسبِْیِل هللاِ 

 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan rasa tulus ikhlas, aku persembahkan skripsi ini untuk : 

Orang Tuaku, Guru-guruku, Sahabat hidupku, Tambatan hatiku yang selama ini 

telah memberikan bimbingan, motivasi serta sentuhan do’anya, mengenalkan aku 

akan arti suatu kehidupan dan mengajari aku akan langkah menemukan jati diri 

dan makna sebuah kasih sayang. 

Orang-orang yang senantiasa melantunkan sholawat dan cinta atas Nabi Sang 

pembawa berita gembira di samping ancaman derita, yang selalu dijaga dan benar 

dalam ucapan serta perbuatanya. Semoga kalian termasuk golongan umat yang 

akan mendapatkan syafaatnya. 

Orang-orang yang selalu ada untukku, akupun selalu ada untukkmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

dengan baik laporan tugas akhir ini. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan 

kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. 

Penyusunan Skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Skripsi ini berjudul pengaruh kinerja 

pemda, ukuran dewan, tingkat hutang, sistem pengendalian internal dan 

ukuran daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di jawa tengah. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: . 

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

UNISSULA Semarang. 

2. Dr.Dra. Winarsih, M.Si selaku ketua jurusan program studi Akuntansi. 

3. Dr. H. Kiryanto, SE, Msi.,Akt,CA. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga Skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

4. Lisa Kartikasari, SE.,MSc.,Ak.,C.A. selaku Dosen Wali yang selalu 

membimbing penulis selama masa perkuliahan.  
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5. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang senantiasa 

mendoakan dan mendukung atas keberhasilan saya. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

7. Seluruh teman-teman Universitas Islam Sultan Agung yang saling 

mendukung dan bekerjasama selama perkuliahan. 

8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do’a serta dukunganya 

sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan Skripsi ini dari awal hingga akhir, yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua 

pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini 

masih belum sempurna, kritik dan saran yang membantu sangat penulis harapkan. 

Penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama 

menjalani kuliah ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu 

pegetahuan dan bagi para pembaca. 

      Semarang,  April 2017 

  Penyusun 

 

   Asrori 

 

 

 




