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PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Aprilia 

Ulfa, NIM. 1420210088 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun.  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 
Saya bersedia menerima sansi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran peryataan saya ini. 

 

 

 

 

 

Kudus, 11 Januari 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Aprilia Ulfa 

NIM. 1420210088 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka 

(Q.S. Ar Ra’du : 11) 

 

Setiap orang haruslah berusaha menjadi “Pelopor”, 

jangan cuma menjadi seorang “Pengekor” 

(KH. Anwar Zahid) 

 

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah 

berada di atas kita 

sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain 

(Thomas Hardy) 

 

Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit 

kembali setiap kita jatuh 

(Confusius) 
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PERSEMBAHAN 

 

Sembah sujud serta puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah 

SWT atas karunia serta kemudahan yang telahdiberikan akhirnya 

tugas ini dapat ku selesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan ke 

zaman Islam. 

Dengan perjuangan, air mata dan kerja keras kupersembahkan 

karya sederhanaku kepada : 

 Bapakku H.Bakran dan Ibuku Hj. Atminah tercinta yang tiada 

pernah hentinya melimpahkan kasih sayang, materi, do’a dan 

bimbingannya kepada anakmu yang susah diatur ini. 

 Adikku Muhammad Faizin yang selalu memberikan keceriaan 

dihidup kakakmu yang cerewet ini. 

 Keluarga besar Bapak Budi Agus Trianto yang memberikan 

perhatiannya selama pembuatan skripsi ini. 

 Dosen Pembimbing pak  Dr. Nor Hadi SE, M.Si.,Akt.  yang 

telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing dan 

mengarahkanku sehingga dapat selesai skripsi ini. 

 Sahabatku  Anisa, Wiwit, Nisak, Ela,  yang telah setia 

menemaniku selama ini. 

 Sahabat – sahabatku kelas ES (C) 2014 yang pasti akan selalu 

kurindukan, untuk Putri Nailil Azizah, Sasa, Alfiyan, Ella, Faza, 

Ika, Rikha, yang berjuang bersama selama proses penyusunan 

skripsi ini. 

 Keluarga besarku IPNU-IPPNU Mayong Lor, teruntuk Mak.e 

Nisak, Pak.e Muslim, Alpiyol, Elsa, Mak Far, Munif, Puji, Anto, 

Reres, Laela, Reza, dan yang tak bisa ku sebutkan semuanya 

terima kasih telah mengajariku saudaramu yang menyebalkan 

ini arti kesabaran dan kebersamaan dalam berorganisasi. 

 Keluarga besarku KSR–PMI Unit IAIN  Kudus, teruntuk Rikha, 

mbk Dina, Hakim, Lia safitri, Lily Antarina dan yang tak bisa ku 

sebutkan semuanya terima kasih telah mengajari saudaramu 

yang menyebalkan ini cara berbagi dan menolong sesama dalam 

kesederhanaan. 

 Keluarga baruku  KKN Posko 82Tahun 2018, Desa Ngelo kulon 

Kec. Mijen Kab. Demak. Syarip, Ghofur, Ulin, Dwi, mbk bibah, 

mb mirna, mb riska, dwi wastutik dan mb zunita yang tlah 

mengajariku arti sebuah kebersamaan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem 

Pengendalian Intern dan Pola Akuntabilitas Dana Desa Di Desa 

Mayong Lor Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Tahun 

Anggaran 2017-2018”. Dan shalawat serta salam yang selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang inspirator umat 

Islam. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, 

penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai 

pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku ketua IAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH.,MH. Selaku Ketua Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Kudus beserta staffnya. 

3. Dr, Nor Hadi SE, Msi.,Akt. selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

guna memberi pengarahan dan bimbingan yang berkualitas 

dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki. 

4. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan STAIN 

Kudus beserta segenap karyawannya yang telah memberikan 

ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 

membekali penulis berbagai ilmu agama dan pengetahuan 

yang insyaAllah akan bermanfaat dalam kehidupan penulis 

khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Budi Agus Trianto, SP, SAP. Selaku Kepala Desa di Desa 

Mayong Lor yang telah memberikan ijin, bimbingan dan 

bantuan yang luar biasa kepada penulis berupa informasi dan 

data terkait penyusunan skripsi ini. 

7. Perangkat Desa Mayong Lor yang telah meluangkan waktunya 

untuk penelitian skripsi ini. Serta para Staff di Desa Mayong 
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lor yang telah memberikan bantuan dan pelayanan data yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Ayah, Ibunda dan keluarga tercinta yang secara langsung 

maupun tidak telah membantu baik moril maupun materiil 

selama penyusunan skripsi ini. 

9. Para guru-guruku yang telah memberikan Ilmunya, dari yang 

saya tidak tahu apapun menjadi tahu, Ilmu yang diberikan 

sangat berguna untuk kehidupanku, Semoga Allah membalas 

semua jasa beliau-beliau. 

10. Para sahabat yang selalu menemani, menyemangati dan 

memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau 

tersebut di atas dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat 

ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang 

budiman pada umumnya. 
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