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Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan, 

Setelah kesulitan ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyirah 5-6) 

 

 

 

Dan ketahuilah bahwa didalam kesabaran terhadap hal yang 

engkau benci terdapat banyak kebaikan. 

Bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran, 

Dan kelapangan itu datang setelah kesempitan, 

Serta kemudahan setelah kesulitan. 

(HR. Ahmad No 2666) 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk, 

Bapak, mama, saudara-saudaraku, teman, 

Dan semua yang telah mendukungku selama ini… 

 

 

 

 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

 

       Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Kiki Taher, menyatakan bahwa 

skripsi dengan judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 

Kualifikasi Tenaga Akuntansi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung), 

adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya 

bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang 

lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian 

kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari 

penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau 

tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya 

ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

       Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

diatas, dan kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau 

meniru tulisan orang lain seolah-olah adalah pemikiran saya sendiri, maka saya 

bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh universitas. 
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