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MOTTO DAN  PERSEMBAHAN

الرَّحِيْمِالرَّحْمَنِاللهِبِسْــــــــــــــــــم

MOTTO

 ( Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan) الصبر يعين على كلّ عمل 

 Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta 

ada kekayaan jiwa, dalam kesempitan hidup ada keluasan ilmu, hidup ini 

indah jika Allah SWT selalu dihati.

 Perjuangan adalah suatu keniscayaan. Jika saja Allah membiarkan kita 

hidup tanpa hiasan perjuangan, barangkali justru akan melumpuhkan 

nilai-nilai indah pribadi kita. Bisa jadi kita tidak sekuat yang semestinya, 

yang kekuatan itu dibutuhkan untuk menopang cita-cita dan harapan 

yang dimunajatkan.

PERSEMBAHAN

 Setiap goresan tinta ini merupakan wujud keagungan Allah SWT dan 

hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa 

melibatkan-Nya.

 Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa mendoakan untuk kesuksesan 

dunia akhirat anaknya.

 Kakak tercinta saya yang tak henti memberikan support dan semangat.

 Sahabat dan teman seperjuangan dalam kebersamaan di bangku kuliah, 

tanpa kalian semua saya tak akan sampai disini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang 

berjudul : Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja 

Modal Di Jawa Tengah Pada Tahun 2013 – 2015.

Usulan penelitian skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Akuntansi. Dalam penulisan usulan 
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3. Bapak Dedi Rusdi, SE, M.Si., Akt, CA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga usulan 

penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. Kiryanto, SE, Msi, Akt. Selaku Dosen Wali  yang telah memberi 

semangat dan motivasi dalam proses penulisan usulan penelitian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan 

sebagai pedoman dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini. 



6. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiatan yang diadakan oleh akademik.

7. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Tony Eko Suliastono, Ibu Siti Hayinah dan 

Kakakku Rowdy Rishanto terima kasih atas kasih sayang, untaian do’a, 

pengorbanan, pengertian, dan pembelajaran hidup serta dukungan selama ini.

8. Staff dan Karyawan Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang ikut andil dalam 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. 

9. Sahabat serta teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas 

semangat dan dukungannya selama ini.

10. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang Angkatan 2013.

11. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari 

kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat 

lebih sempurna. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan usulan 

penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan 

penulis. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dimasa depan.
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Peneliti,
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