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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu 

Puji syukur Alhamudulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa teriring untuk 

junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 

alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu 

pengetahuan. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, 

Pengalaman, Etika Auditor, Fee Audit, dan Tekanan Waktu Terhadap 

Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Pekanbaru)”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 

satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda tercinta Firdaus 

HZ dan ibunda tercinta Farida yang telah memberikan dukungan baik moril 

maupun maupun materil. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a yang 

tiada hentinya, inspirasi, semangat, motivasi, serta nasehat yang selama ini 

tercurah kepada penulis.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemuran hati 
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kepada penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin 

menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU. 

2. Bapak DR. Mahendra Romus, SPM.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu 

Nelsi Arisandy, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

5. Bapak Muammar Alkhadafi, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik. 

6. Bapak Nasrullah Djamil SE, Msi, Akt, CA. Selaku pembimbing proposal 

dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, 

ilmu, serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, semoga diberi kesehatan dan mendapat pahala 

atas ilmu yang beliau berikan. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang berharga 

kepada penulis selama perkulian dan penyusunan skripsi ini.  

8. Buat kakak-kakak ku tercinta : Cici Marlena Firdaus serta Abang Ipar 

Anwar Pramono, Hijrah Fitria serta Abang Ipar Cheppy Oktaviadi, Selvi 
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Pusvita, Suci Alpika Fitri yang telah memberikan do’a, arahan, semangat, 

motivasi, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Buat adik-adik ku tercinta : Bunga Okpriska, Firda Purnama Sari, dan 

Muhammad Salman Alfarisi yang memberikan do’a, semangat, dan 

dukungan dalamp penyelesaian skripsi ini. 

10. Buat keponakan ku tercinta Alkhalifi Xaquile Muslim yang memberikan 

semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Segenap keluarga yang telah mendo’akan, menyemangati, dan membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Buat sahabat – sahabat terbaik ku dari SD sampai Kuliah : Widya Astusi, 

Putri Ayu Mariyani, Islamiati, Diana Agusman, Vivi Sarah Atika, Elsa 

Elviani, Yelmiati, Suci Lestari, Nur Linda Yanti, Annisa Amira, Della 

Andriani, Isnaini Oktalina, dan Aisyah Abdul rahman yang telah 

memberikan do’a, motivasi, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Buat teman – teman ku yang tidak bisa disebut satu per satu yang telah 

membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Seluruh teman – teman Akuntansi J 2014, yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu per satu yang memberikan semangat kepada penulis. 

15. Seluruh teman – teman Kosentrasi Audit 2014 yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu per satu yang memberikan semangat kepada penulis. 

16. Teman – teman PKL KPU Kampar yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang memberikan semangat kepada penulis. 
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17. Sahabat dan teman – teman KKN di Pelalawan, Desa Padang Luas yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis. 

18. Buat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik organisai BEM, 

HMJ, ISC Aliqthisodi, KAMMI, dan Kopma yang memotivasi kepada 

penulis. 

19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan do’a, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga semua do’a, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan 

menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin... 

 

Pekanbaru, Maret 2018 

Penulis 
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