
KATA PENGANTAR 

 السَّالَُم َعلَْيُكْن َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya serta shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skipsi ini tepat 

pada waktunya dengan judul Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Kompetensi dan 

Pendidikan Auditor Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal (Studi Empiris 

Pada Inspektorat Kota Dumai). Skipsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai 

gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skipsi ini, untuk itu segala kritik dan saran 

yang membangun akan penulis terima. Penyelesaian skipsi ini tidak terlepas dari bimbingan, 

dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang pertama penulis ucapkan terima kasih tak terkira kepada Allah SWT, karena telah 

memberikan penulis kesempatan untuk bersekolah sampai ke jenjang ini. Dan memberikan 

penulis banyak rahmat dan kasih sayangnya dalam proses menuntut ilmu. 

2. Yang kedua kepada yang tersayang kedua orang tua, kepada ayahandaku H. Huqnul Ibrahim 

dan ibundaku Nilma Hayati, S.Pd atas dukungan morir, materir, motivasi, doa dan nesehat 

yang diberikan. Terima kasih selalu mendukung penulis dari kecil hingga saat ini. Selalu 

menjadi motivator yang sangat berarti dalam hidup penulis. Semoga skipsi ini hanya tahap 

awal usaha penulis untuk membahagiakan beliau.  

3. Kepada yang tersayang adikku Awang Achmad Lamno sebagai partner membahagiakan 

keluarga. Terima kasih atas doanya, dukungannya, dan nasehatnya dan telah menjadi salah 

satu motivasi penulis untuk tetap semangat dalam proses perkuliahan. 



4. Kepada Keluarga Besar Yusuf, atas dukungan, motivasi, dan nasehat yang telah diberikan 

kepada penulis. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A sekalu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II dan 

III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE., M. Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Ibuk Nelsi 

Arisandy, SE, M.Ak. AK selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Ibu Elisanovi, HJ. SE, MM. Ak selaku Penasehat Akademis (PA) yang selalu berbaik hati 

memberi motivasi dan nasehat kepada penulis. 

9. Ibu Adriana, SE, M.Acc. Ak selaku dosen pembimbing proposal penelitian yang selalu 

memberi masukan dan motivasi serta memberi saran kepada penulis dalam mengerjakan 

proposal penelitian. 

10. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Akt, CA selaku pembimbing skipsi yang telah banyak 

membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi motivasi serta memberi saran kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. 

11. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberi ilmu dan pengetahuan 

selama proses perkuliahan, memberikan bantuan baik itu akademik maupun pada proses 

penelitian untuk menyelesaikan penulisan ini. 

12. Pihak-pihak Inspektorat Kota Dumai yang telah memberikan izin dan partisipasinya kepada 

penulisan dalam pengambilan data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

13. Saudara Reyhan Arsuando terhadap dukungan, motivasi, dan terima kasih telah membantu 

penulis selama proses menuntut ilmu. 

14. Kost Putri Puan, Pima, Panda, Bang Ayat, Bang Aan, Siti,  dan Kak Lela atas dukungan dan 

semangat yang telah diberikan kepada penulis. 

15. Seluruh teman-teman Akuntansi F dan Audit B khususnya Fitri Afifah, Ingilia Juni Dafitra, 

Awanis Ghufrani, Dias Meysa Sandra, Lili Siregar, dan yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu yang telah memberikan kenangan yang berkesan kepada penulis dan 



memberikan semangat. Dan teman seperjuangan dari maba hingga kini Siti Nurintan, 

Amalia Rahmadhani, dan Retno Dwi Nigrum yang telah banyak membantu penulis selama 

perkuliahan, serta teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 

16.  Terima kasih kepada Kulop, Ilham Syahbani, Imam Rifandhi, Arif Ocu, Yunisya, Nadia 

Avisha, Nanda Oktavianai, Nurul Aisyah, Viona End, Lydia Hanasti, T Zaki, Moh Iqbal, 

Bail, Apek, Adri, Ridho dan Pipin  yang telah memberikan motivasi yang tidak berfaedah 

kepada penulis. Semoga persahabatan yang tidak berfaedah ini langgeng hingga ke anak 

cucu. 

17.  Kepada TIM KKN Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang khususnya Lelen Bahagia atas 

kenangan yang tidak berkesan. Dan kepada Teman Magang, Claugina dan Ulfa Masnia yang 

telah membantu penulis dalam proses magang. 

Penulis menyadari skipsi ini masih banyak kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga skipsi ini bermanfaat bagi 

pembaca dan penulis selanjutnya. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

 Pekanbaru, 1 Maret 2018 

 Penulis 

 

 

   Meureudu Mutia 


