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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 Audit Tenure, Afiliasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien dan Komite
Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. 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 penulis hadiahkan kepada ayahanda Darmanto dan Ibunda Masni
yang selalu menyayangi dan selalu bersabar terhadap segala perilaku penulis,
terimakasih atas semangat, dukungan dan do’a yang tiada henti untuk penulis
sehingga 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.
Banyak pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 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.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM. Selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.

Bapak Nasrullah Djamil SE, M.Si. Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Program
Akuntansi S1.

4.

Bapak Rusdi, S.Sos, MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademis.

5.

Bapak Nasrullah Djamil SE, M.Si. Ak, CA. Selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang selalu memberikan motivasi, semangat serta selalu membantu
dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini hingga 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.

7.

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.
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8.

Untuk kakak ku tercinta Ratna Pramitha yang selalu bertanya kapan saya
wisuda. Terimakasih untuk selalu menyemangati, mendukungan, dan memberi
nasehat yang tiada hentinya. Bila jauh rindu dan bila dekat kelahi, begitulah
kami. Terimakasih telah menjadi kakak terbaik bagi saya. Dengan skripsi ini
semoga saya bisa menjawab pertanyaannya.

9.

Untuk

abang ku

tercinta

Rovi

Putra

yang

selalu

menyemangati,

mendukungan, dan memberi nasehat yang tiada hentinya. Terimakasih telah
mendukung dari sudut pandang saya, semoga Allah SWT selalu meridhoi
jalan mu.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
terimakasih atas nasehat, bantuan dan do’a terbaik untuk penulis.
11. Untuk Dina Fitriani Ghozali yang sudah menjadi teman, sahabat, dan kakak
bagi saya. Terima kasih atas semua waktu yang telah kita lalui bersama.
Semoga kita dapat selalu bersama.
12. Sahabat terbaik penulis, Faradhisa Astari, Yuniarni, Siska Listianti, Yusmalia.
Terimakasih atas persahabatan yang luar biasa ini, terimakasih untuk selalu
ada buat penulis, selalu 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 penulis sebutkan satu persatu, dan
juga terimakasih untuk kelas konsentrasi Audit A yang sama-sama berjuang
selama perkuliahan demi kesuksesan bersama.
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14. Teman-teman KKN Desa Bayas Jaya, Terimakasih atas pengalaman hidup,
cerita dan kebahagiaan yang dibagikan, terimakasih sudah menjadi keluarga
baru untuk penulis.
15. Teman-teman Kos (Kost-Qu), Terimakasih atas waktu dan kebahagiannya
yang telah kita lalui bersama-sama, menjadi keluarga baru bagi penulis, dan
menjadi orang terdekat dalam membantu penulis. Terimakasih sudah menjadi
rumah terbaik bagi penulis.
16. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu 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.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian
selanjutnya. Aamiin.

Pekanbaru, Agustus 2018
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