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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah dan 

akan senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya 

sehingga dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH AKUNTABILITAS AUDITOR, ROLE CONFLICT DAN 

AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KUALITAS AUDIT (Study Empiris 

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru)”. Shalawat serta salam kita 

ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang reformis agung peradaban 

dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh 

belahan dunia. Semoga syafa’atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan. 

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat 

ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di program studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Dengan segala kerendahan hati, menerima kritikan dan saran yang 

membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik dari segi materi 

maupun penulisannya. 

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini berhasil dilakukan berkat 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan dukungan moral 

maupun material. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada 

sebagai berikut: 

1. Bapak Prof. Dr. KH Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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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, selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau juga sekaligus pembimbing skripsi 

yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam bimbingan, 

pengarahan, dan pemberian saran dalam skripsi ini. 

4. Rusdy, S.Sos, MA, selaku Penasehat Akademis. 

5. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis selama 

perkuliahan, karyawan serta karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Pimpinan di setiap KAP dan seluruh auditor yang menjadi responden telah 

banyak membantu dalam mendapatkan data serta informasi yang diperlukan 

sehingga selesainya skripsi ini. 

7. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Erman (Alm) dan Ibunda 

Khairani, S.Pd yang telah mendidik, membesarkan, dan mendukung penulis 

dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dan kesabaran sehingga dapat 

mewujudkan apa yang mereka harapkan. 

8. Untuk abang Brigadir Ihsan Saputra, Benny Indra Volta, ST dan Kakak Tri 

Susba Welly, S.Pd terimakasih sebesar-besarnya yang selalu mendoakan dan 

selalu mebantu penulis dalam menyelesaikan kuliah. 
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9. Untuk yang selalu memberikan semangat kepada penulis Lusi Eka Nanda, 

terimakasih telah meberikan semangat disaat penulis mendapatkan kesulitan 

dalam menulis skripsi ini. 

10. Untuk sahabat- sahabat Penulis Apri Deni, Angga Ladipo dan Jamaris. 

Terimakasih telah memotivasi dan kasih semangat mulai dari awal kulia 

sampai sekarang. 

11. Kawan-kawan yang selalu ada Rifki (Ocu), Gusrifal, Deki, Bobi, Sepri, Nurul 

Fadli, Rio, BangSat, Fujri, Vita, Dina, dan Herma, terima kasih atas motivasi 

dan diskusi kita selama ini, senda gurau yang sangat menghibur dikala 

bersama serta Akuntansi D dan Akuntansi Pemeriksaan B yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang selalu memberikan keceriaan dan semangat, 

semoga kita semua menjadi orang yang sukses. 

12. Kawan yg pernah tiggal di kos G11 Indra Pirman, Asis Wijaya Kusuma, Iwan 

Saputra, Oki Alexsander, Sapri Abdullah, M. Sabrion, Ocu Firmansyah, 

Khalit, Misriadi, dan Subri Jr, serta tetangga komplek Bg Dedi, Kak Nengsi, 

Rani, Dani Sindy, Yoli, Rehan dan Lusy. Terima Kasih telah membantu 

selama perkuliahan di Pekanbaru, kita adalah keluarga. 

13. Untuk kawan-kawan KKN Desa Luai. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

selama penyusunan skripsi ini. 

15. Terakhir skripsi ini penulis persembahkan buat Ibu penulis. Termakasih 

banyak bu, sudah susah payah menguliahkan Penulis 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan 

dukungan yang telah diberikan. Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua, aamiin. 

 

     Pekanbaru, Oktober 2018 

        Penulis, 

 

 

DEKI OKTA PINDRA 

       NIM. 11473104823 


