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KATA PENGANTAR 

 بسماهللا الرحمنالرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb  

 Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan kasih sayangnya kepada 

penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENGARUH GENDER, 

PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS 

TUGAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi 

Empiris Pada BPKP Perwakilan Riau)” guna untuk memenuhi salah satu syarat 

mengikuti ujian komprehensip untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

Skripsi ini penulis sembahkan kepada Ibunda Gina Fepziah, A.Md tercinta 

dan Ayahanda Syafrizal Usman S.H serta Bapak Suwardi dan Ibu Rini telah menjadi 

orang tua terhebat penulis yang selalu sabar dan memberikan semangat dalam 

menyelesaikan perkuliahan serta mengajarkan agar tetap bertahan dalam kondisi 

apapun. Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa, dan dukungan 

do’a yang selama ini berikan, semoga ini semua membuat Ibunda, Ahyanda, Bapak 

dan Ibu bangga. 
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Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan selama 

penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada:  

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

Sultan Syarif kasim Riau. 

2. Bapak DR. Drs. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau. 

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

Akuntansi S1. 

4. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademis 

yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.  

5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak, CA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang selalu memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan 

skripsi ini hingga akhirnya selesai. 

6. 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. 
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7. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam 

mengurus segala surat yang diperlukan selama perkukiahan di Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

8. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai Kantor BPKP Perwakilan Riau yang 

telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam pengambilan data di 

BPKP Perwakilan Riau .  

9. Seluruh responden yang terdaftar di BPKP Perwakilan Riau yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.  

10. Abang dan kakak Chalvien Suwardi dan Adek Susan Suwardi. Terimakasih 

untuk segala do’a dan motivasi selama ini.  

11. Seluruh keluarga besar AB penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

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

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

menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan 

juga terimakasih untuk kelas Akuntansi Audit A yang sama-sama berjuang 

selama perkuliahan demi kesuksesan bersama.  

13. Terimakasih kepada sahabat sekaligus kakak angkat penulis Rifka Afriani yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan harinya untuk mendengarkan dan ikut 

terlibat dalam suka duka dalam penulisan ini.  

14. Terimakasih kepada Vikky Irianda, Dewi Untari dan Sylfani Agustin telah 

meluangkan waktu menemani dan ikut terlibat dalam proses pembuatan skripsi 

ini.  
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15. Sahabat terbaik penulis, Dana Chornitha Defi, Faradhisa Astari, Yuniarni, dan 

Yusmalia. Terimakasih atas persahabatan yang indah ini, selalu bersedia 

meluangkan waktu, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.  

16. Terimakasih kepada Roni Tulus, Fitri Andriyani, Thinia Martha Hawani dan 

Putri Wahyuni yang menjadi sahabat terbaik selalu memberi semangat dan 

motivasi kepada penulis. 

17. Teman-teman KKN XIII Kampar, Desa Pulau Lawas, Staf dan Kepegawaian 

Desa Pulau Lawas serta Masyarakat Desa Pulau Lawas. Terimakasih atas 

pengalaman hidup, kasih sayang, cinta, cerita dan ilmu yang dibagikan, 

terimakasih sudah menjadi keluarga baru untuk penulis.  

18. 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 rahmatdan hidayahnya kepada kita 

semua. Amiin yaa robbal ‘alamiin.  

 

           Pekanbaru,   September 2018 

Penulis   
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