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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 للاِْ َسبِي لِْ فى فَهُوَْ ال ِعل مِْ طَلَبِْ فِى جَْ َخرَْ َمنْ 

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah: 216) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai dari suatu urusan dan hanya kepada 

Tuhanmu lah kamu berharap”  

(Qs. Alam Nasyrah: 6-8)  

Kegagalan bukan berarti kehancuran, tetapi sebagai batu 

loncatan menuju sukses  

(Phytagoras)  

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  

Allah SWT,  

Ibuku, Bapakku, Kakakku,  

Sahabat-sahabatku,  

Teman-teman Almamater UNISSULA 2013, 

Seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi 

Terima kasih untuk semuanya... 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulilah segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sitem Informasi Akuntansi dan 

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 

Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya 

yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, 

karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. 

Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari jasa baik berbagai pihak. 

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Ibu Sri Anik, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 



4. Bapak Dr. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan penelitian skripsi 

ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan 

sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Moh Ridwan dan Ibu Supami serta kakak 

saya Wahid Irfan Novianto yang senantiasa mendoakan, membimbing dan 

mendukung dengan penuh kasih sayang dan dukungan baik moril maupun 

materiil kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa disadari adanya 

mereka telah memberikan pelajaran hidup bagi saya. 

8. Sahabat-sahabatku yang sudah seperti Saudara sendiri, Dina, Eryn, Antin, 

Fera, Tyas, Anik, Septi, Vrita, Dihan, Mustika terima kasih kalian yang selalu 

menyemangati, mendukung, dan mendoakanku sampai sejauh ini. Sukses 

terus yaa kalian, semoga persahabatan kita bukan hanya di dunia tapi sampai 

di akherat, aamiin. I love U, guys... 

9. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dwi Naety Anggraeni, Dyah Ayu Belasari, 

Efita Rahmawati, Eka Imro’atus Sholekah, Fina Nidurrohman terima kasih 

atas semua canda tawa, suka duka, kekompakan kita, kegokilan kita, 

kesederhanaan kita. Terima kasih sudah saling mendukung, saling menjaga, 

saling mengerti, dan saling membantu. 



10. Terkhusus untuk Mochamad Ridwan Nurcholiq, terima kasih telah 

mendukung, menyemangati, dan mendoakanku sampai sejuah ini. Dan terima 

kasih juga telah bersabar setiap mendengar keluh kesahku. 

11. Teman-teman kos “Green B”, Suci, Mbak Ana, Mbak Tia, Kak Dewi, Ony, 

Mila, Nana, Cynthia dan adek-adek semuanya terimakasih atas dukungan, 

saran, dan kebersamaan yang diberikan selama ini. 

12. Teman-temanku Pipid, Frida, Rara, Hanida, Hetik dan semua teman Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 2013. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penulisan penelitian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini masih 

banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk kesempurnaan penulisan ini. Peneliti juga memohon maaf 

apabila dalam penulisan penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat 

keterbatasan pengetahuan peneliti. 

Akhirnya peneliti berharap semoga Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

Semarang, 25 Agustus 2017 
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