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KATA PENGANTAR 

 بسماهللا الرحمنالرحيم

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan 

kasih sayangnya kepada penulis. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan 

Dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini dihadiahkan kepada ayahanda Mastari dan Ibunda Fitrisoni S.Pd 

yang selalu menyayangi dan selalu bersabar terhadap segala perilaku penulis, 

terimakasih atas semangat, dukungan dan do’a yang tiada henti sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih atas segala pengorbanan yang 

selama ini Ayah dan Ibunda berikan, semoga semua ini membuat Ayah dan Ibunda 

bangga. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan 

rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan 
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saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga 

terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada : 

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Nasrullah Djamil SE, M.Si. Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Program 

Akuntansi S1. Beliau juga merupakan Dosen Pembimbing Akademis dan 

Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, semangat serta 

selalu membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam 

mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Makwo Hj. Syamsimar atas semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah 

beliau berikan kepada penulis, serta terimakasih atas do’a dan dukungan 
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makwo, semoga makwo selalu dalam perlindungan Allah SWT dan selalu 

sehat diusia senjanya. 

7. Abang terbaikku Defri Edasa atas semua dukungan, dan nasehat yang tiada 

hentinya, yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi, 

memastikan agar penulis tidak malas dalam membuat skripsi ini, semoga 

Allah SWT selalu meridhoi jalan mu. 

8. Adik-adikku tercinta Muhammad Fadhillah, Arbi Tabullah dan Adillah Ayu 

Flawery yang selalu ada buat penulis, bila jauh kangen dekat kelahi, begitulah 

kami. Terimakasih untuk selalu ada buat penulis baik disaat mood sedang baik 

atau pun buruk, terimakasih untuk selalu sabar. Semoga kelak kalian dapat 

lebih membahagiakan kedua orang tua dengan menjadi anak yang 

soleh/soleha dan sukses. 

9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas nasehat, bantuan dan do’a terbaik untuk penulis. 

10. Dwi Novia Anggraini S.Pd. Dipanggil kakak walaupun sebenarnya sebaya. 

Cerewet tapi baik hati, yang selalu membantu penulis dan selalu ada buat 

penulis, selalu mengingatkan agar jangan malas. Terimakasih atas semua 

dukungan, omelan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, ku 

terharu. Semoga pertemanan ini diridhoi oleh Allah SWT. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku, 7IN1 bukan semacam geng hanya sekumpulan 

perempuan yang berharap agar pertemanan ini selalu diridhoi oleh Allah 

SWT, terimakasih ku ucapkan kepada Tiyas, Ocik, Jijah, Mitha, Siti, Zahra 
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yang masih sempat meluangkan waktu untuk berkumpul disela kesibukan 

masing-masing. Jangan pernah lupakan masa-masa yang telah kita lalui, 

semoga kelak kisah kita dapat dibagikan kepada anak cucu hehe. 

12. Sahabat terbaik penulis, Dana Chornitha Defi, Yuniarni, Siska Listianti. 

Terimakasih atas persahabatan yang luar biasa ini, terimakasih untuk selalu 

ada buat penulis, sabar menghadapi penulis, semoga kita dapat selalu 

bersama-sama. 

13. Semua teman-teman dikampus, terutama kelas Akuntansi A 2014 yang telah 

menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu, dan juga 

terimakasih untuk kelas Audit A yang sama-sama berjuang selama 

perkuliahan demi kesuksesan bersama.  

14. Teman-teman KKN Desa Simpang Petai, Terimakasih atas pengalaman hidup, 

cerita dan kebahagiaan yang dibagikan, terimakasih sudah menjadi keluarga 

baru untuk penulis.  

15. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan 

yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya 

kepada kita semua. Amiin yarobbal ‘alamiin. 
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Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

peneliti selanjutnya. 

 

 

  Pekanbaru,   Juli 2018 

 

 

  Faradhisa Astari 

NIM. 11473202274 


