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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH OPINI AUDIT, TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT 

DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH” sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahilliah kepada alam yang 

islamiah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah 

penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan 

baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  
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1.  Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayahNya sehingga 

penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.   

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1.  

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak  selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 

5. Ibu Jasmina Syafe’i, SE, M.Ak, Ak, CA dan Bapak Mulia Sosiady, SE, 

MM. Ak selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu 

memberikan masukkan dan motivasi kepada penulis. 

6. Bapak Alchudri, SE, MM. CPA. Ak Selaku dosen Pembimbing skripsi dan 

Ibu Anna Nurlita, SE, M. Si selaku dosen konsultasi proposal yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberi saran 

kepada penulis dalam  menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.  

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

9. Khususnya kepada Ayahanda Mujiono dan Ibunda Parsini, yang selalu 

mendoakan peneliti dan memberikan dukungan moral maupun moril. 

Terima kasih untuk semua Kesabaran, Nasehat, Do’a, dan Kasih Ayah dan 
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Ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat menggantarkan peneliti pada 

cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat 

peneliti berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu 

semoga selalu berada dalam Naungan Allah SWT.  

10. Terima kasih untuk kakak-kakak saya Dewi Jianti dan Siti Huswatun 

Hasanah serta adik saya Indah Pradani yang tidak pernah bosan-bosan 

memberikan dukungan, do’a, dan memberikan semangat dan dorongan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada balasan setimpal 

yang dapat peneliti berikan kecuali tetap selalu berdo’a untuk abang dan 

kakak semoga selalu berada dalam Naungan Allah SWT. 

11. Kepada sahabat terbaikku, Eva Handayani, Sarah Ramadhani Br. Barus, 

Dian Kesuma, Fitri Juliyanti, Hairani, Shanta Eki Ghossa, Rindha Yani, 

Essy Febrianti, Wiwin Herawati, Nila Gusnita dan yang lainnya yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat 

dan do’a kepada penulis.  

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi S1, Osnaini, Iis Dahlia, 

Bunga Kurnia dan Ayu Niza Jini Jinati Khususnya Lokal I dan Audit A 

yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan dorongan demi 

menyelesaikan skripsi penulis. 

13. Kepada teman-teman KKN Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan Ali Syahbana Tanjung, Yogi Djaspindo, Mulya 

Muhaimin, Muhammad Arba Ikhwani, Zickry Wahyudi, Rizky Syahbani, 
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Fitri Juliyanti, Sri Rahayu, Wati, Sri Wahyu Rahmah Putri, Erma 

Mahliana Puti, Dian Anggraini dan Ismi Rahayu. 

14. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan air mata yang ku 

teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan 

memberikan bukti. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun 

dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rahmat, petunjuk dan 

rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam 

melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin. Wassalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya menulis seoptimal mungkin 

dan menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi 

materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Jika pembaca menemukan 

kesalahan, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

kesempurnaan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aminn. 

 

    Pekanbaru,   April 2017  

    Penulis, 
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