
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



MOTTO HIDUP 

“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad : 7) 

 

“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Kenalilah 

Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. 

Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu, tidaklah akan menimpamu. 

Dan apa yang ditetapkan akan menimpamu, tidak akan luput darimu. Ketahuilah 

bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kemudahan itu bersama kesulitan, 

dan bersama kesulitan ada kemudahan.”  (HR. Tirmidzi) 

 

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah 

Swt, Tuhan seluruh alam.” (Qs. Al An’am : 162) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini ku persembahkan untuk : 

-Allah SWT- 

Sembah sujudkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

kemudahan dalam setiap langkahku. 

-Ayahanda Budi Setyawan S.H & Ibunda Tutik Marwati- 

Do’a dan dukungan yang selalu diberikan dalam setiap langkahku. Perhatian dan 

kasih sayang yang tak henti-hentinya untukku. 

-Kakak-kakakku Sinta Devi dan Shandy R Utumo- 

-Semua Keluarga Besarku- 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Puja dan puji syukur selalu penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta tak lupa shalawat serta 

salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat dan 

umat-Nya sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi dengan lancar. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)”. 

 Terlaksananya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik 

secara moril, materil, ide dan saran. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan 

dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia dan 

hidayah yang tiada henti. Terimakasih atas ridho dan izin-Nya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan panutan dalam mengarungi 

kehidupan. 

3. Ibu Herlina Rahmawati Dewi,,S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarah demi 

terlaksananya skripsi ini.  
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Indonesia. 
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Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia beserta seluruh 

staff pengajar dan karyawan. 

7. Bapak Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama kuliah. 

8. Seluruh dosen dan karyawan UII yang penuh pengabdian telah 

memberikan ilmu, pengetahuan dan kerjasama. 

9. Ayahanda “Budi Setyawan, S.H” dan Ibunda “Tutik Marwati” tercinta. 

Terimakasih atas doa, semangat moral dan materiil yang selalu mengiringi 

setiap gerak langkahku. Terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan 

yang diberikan. Itu semua sangatlah berarti dan tak akan terlupakan. 

10. Kakak-kakakku terkasih “Sinta Devi dan Shandy R Utomo”, terimakasih 

atas saran dan nasihat yang diberikan kepadaku, selalu sabar dan 

pengertian terhadapku. 

11. Kekasihku Karismawati Agustin. Terimakasih sudah selalu membantuku, 

mensuportku dan  selalu ada saat sedih maupun senang selama ini. 

12. Sahabat-sahabat yang aku kenal di kampus yang terdiri dari “Adi”, “Aji”, 

“Sobri”, “Yugi”, “Budi”, “Risma”, “Ukhti” dan “Zizah”. Terimakasih 

sudah bersedia menjadi sahabatku sejak awal kuliah hingga sekarang, 



terimakasih sudah bersedia menjadi tempat curhatku dan terimakasih juga 

atas bantuan & kebersamaan selama ini. 

13. Bapak Bupati Bantul beserta seluruh staff dan karyawan yang telah 

mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi serta mengizinkan dan 

membatu dalam pengumpulan data melalui kuesioner. 

14. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan 

tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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