
 ii 

KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

 السَّالَُم َعلَْيُكْن َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan berkah kepada penulis. 

Shalawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Dimana berkat pengorbanan beliau umat manusia dapat menjalani hidup dengan 

berbagai teknologi dan ilmu yang tiada batasnya. Rasa syukur yang tiada henti 

penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH 

INDEPENDENCE, COMPETENCE, TIME BUDGET PRESSURE SERTA FEE 

AUDIT PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU)” guna memenuhi salah satu 

syarat untuk mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana 

lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada penulis 

dengan tiada henti. 

2. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Bapak AFIRDAUS. S dan 

Ibunda Ibu ASNIDAR yang sangat memotivasi baik dari segi moril 

maupun material, memberikan segenap inspirasi dan dukungannya kepada 
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penulis di setiap saat hingga penulis dapat menyelesaikan dan 

mempersembahkan skripsi ini. 

3. Kedua adik tersayang, yaitu Vilda Lusiana yang selalu menemani dan 

memberikan dukungan kepada penulis selama proses ini dan Ilyas 

Kurniawan yang selalu menghibur penulis. 

4. Bapak Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Staf. 

5. Bapak Dr. Mahendar Romus, SP. M. EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial. 

6. Ibuk Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak. CA selaku Kepala Jurusan Akuntansi. 

7. Bapak Dony Martias, SE. MM selaku Penasihat Akademis. 

8. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak. CPA selaku Pembimbing Skripsi 

yang telah sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan 

berbagai arahan, ilmu, dan waktunya sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik. 

9. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

terkhusus pada Jurusan Akuntansi. 

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 

11. Bapak/Ibu yang sudah bersedia menjadi responden dalam penelitian 

penulis. 

12. Sanak saudara yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

13. Teman-teman seperjuangan. 

14. Dan semua pihak yang terkait. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk 

berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga ksripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amiiin. 

 

 

        Pekanbaru,  Juni 2017 
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