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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan 

semesta alam yang tidak satupun Tuhan yang patut disembah selain Dia, Tuhan yang 

Maha Mengetahui yang memberikan nikmat ilmu kepada hamba-Nya yang telah 

memberikan hidayah-Nya serta nikmat yang tidak terhingga baik kesehatan jasmani 

dan rohani maupun kesempatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. 

Serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada arwah baginda Rasul Nabi besar 

Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada 

zaman yang penuh dengan Ilmu pengetahuan. 

Berkat izin dan kehendak Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Komite Audit, dan 

Profitabilitas Terhadap Rentang Waktu Publikasi Lporan Keuangan Auditan”, 

untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana lengkap Strata Satu (S1) 

pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim, Riau. 

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, 

arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

peneliti menyampaikan ucapan terimakasih pada pihak-pihak tersebut, antara lain : 
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1. Ibunda tercinta Nurhayati dan Ayahanda tercinta Alinuzar yang telah menjadi 

inspirasi dan tujuan utama peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Keluarga tersayang Kak Reny,Kak Yola, Abang willi, Abang Beni, Thio, 

Rangga, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, 

Do’a, motivasi, serta semangat agar peneliti bisa memberikan yang terbaik. 

3.  Bapak Pof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.,MM, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

5. Bapak Nasrullah Djamil, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

member bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti 

hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. 

6. Seluruh Dosen beserta Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan, 
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semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi 

kita semua. 

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu peneliti 

dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya. 

8. Untuk teman- teman kelas C dan Audit A, serta teman-teman KKN desa 

Langkan yang telah memberikan semangat dan menjadi pelengkap dalam 

cerita peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga Kanan Belakang peneliti, Sayyid, Iqbal, Fadli, Wira, Nazhira, Putri, 

Iing, Suci, serta Sahabat-sahabat tersayang peneliti , Cici, Wati, Nining. 

10. Orang Spesial peneliti Ridho Ali Islamudin sonda yang selalu menyemangi, 

memperhatikan, menguatkan, dan mengingatkan sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 

11. Seluruh teman-teman peneliti di Fakultas Ekonomi dan Ilmu social serta 

senior- senior yang telah memberikan cerita dan masukan kepada peneliti. 

12. Untuk BTS yang karya-karyanya selalu menemai peneliti dalam mengerjakan 

skripsi serta motivasi yang luar biasa dari setiap karya yang mereka hasilkan. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu, yang secara 

langsung maupun tdak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini.  
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Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaan dan dapat digunakan sebagai penambah 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.  

Wassalamu’alaikumWr.Wb. 

 

 

    Pekanbaru,     Agustus  2018 

 Penulis, 

 

 

          SISKA FOLARENZIA 

         11473205666 


