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PERNYATAAN  
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MOTTO 

“Indeed after hardship comes ease” 

(QS. Al-Insyirah: 6-7) 

“And He is with you wherever you are” 

(QS. Al-Hadid: 4) 

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keiinginan, Allah pasti punya jalan 

yang lebih baik untukmu” 

(Anonim) 

“Memangnya kenapa kalau hidup kita di dunia tak sempurna? Toh ini bukanlah 

janah” 

(Nourman Ali Khan) 

 “How foolish is man, He ruins the present while worrying about the future, but 

weeps in the future by recalling his past” 

(Ali bin Abi Thalib) 

“I once cried because I had no shoes to play football with my friends, but one day I 

saw a man who had no feet, and I realized how rich I am” 

(Zinedine Zidane) 

“Knowing is not enough; we must apply. Wishing is not enough; we must do” 

(Johann Wolfgang Von Goethe) 

 “Happiness is not how much money we have, but how much time we can be 

thankful” 

 (Anonymous)  
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PERSEMBAHAN 

Dengan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah SWT, karya sederhana ini 

saya persembahkan untuk..... 

Teristimewa Ayah dan Ibu tersayang, tercinta, dan terhormat sebagai inspirasi dalam 

hidup yang selalu mendukung setiap langkah impian baik dari segi moril maupun 

material. 

Kakak-kakak serta keponakan tersayang yang selalu memberikan bantuan, semangat, 

dan doa. 

Miss Evy Rahman Utami, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih banyak atas bimbingan, bantuan, nasehat, dan arahan sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Alamater tercinta yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat yang 

telah memberikan ilmu khusunya bidang akuntansi. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian yang sukarela 

membantu penulis untuk melaksanakan penelitian. 

Teman-teman yang selalu ada dalam keadaan apapun serta motivasi dan nasihat 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan 

rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi”. Skripsi ini disusun untu memenuhi 

salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis 

mengambil topik ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya dan 

memberikan ide pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran terhadap 

saya dalam melaksanakan studi ini. 

2. Bapak Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., C.A. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan 

petunjuk, bimbingan, dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi. 

3. Bapak Dr. Ahim Abdurrahim, S.E., M.Si., S.A.S., Ak., C.A. selaku Kepala 

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah 

memberikan solusi dan inovasi demi kemajuan lulusan dari Program Studi 

Akuntansi. 
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4. Miss Evy Rahman Utami, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang 

dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama 

proses penyelesaian karya tulis ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan. 

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul ynag telah bersedia 

menjadi responden dalam peneltian ini. 

7. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan 

dorongan dan perhatian hingga dapat menyelesaikan studi. 

8. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, 

kemudahan, dan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) 

ini. 

Sebagai kata akhir, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan 

pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis 

dengan topik ini. 
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