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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamualaikum, wr, wb 

Alhamdulillahi robbil alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya dan tak 

lupa salawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW , sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :“Pengaruh Pengalaman, 

Independensi, Kompetensi dan Beban Kerja Auditor Terhadap Pendeteksian 

Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah 

Pekanbaru)”. Skripsi ini diajukan untuk memper oleh gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

Penulis menyembahkan skripsi ini secara khusus kepada kedua orang tua 

tercinta yaitu Bapak Suarlis dan Ibu Isdani yang selalu memberikan kasih sayang, 

perhatian, dan do’a yang tak pernah putus-putusnya untuk penulis, dan terima 

kasih telah bersabar dan berusaha memberikan yang terbaik kepada penulis. 

Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H, Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus SP, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibu Nelsi Arisandy SE, MM, Ak. Selaku Sekretaris jurusan akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Desrir Miftah, SE, MM.Ak  Selaku dosen pembimbing skripsi, terima 

kasih atas bimbing, dorongan, dan nasehat yang berharga. 

6. Bapak Dony Martias, SE, MM  Selaku pembimbing akademik, terima kasih 

atas arahan dan nasehatnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Ilmu kepada Penulis selama 

masa studi sehingga penulis memiliki dasar pengetahuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah membantu dalam proses dan 

urusan yang dibutuhkan 

9. Seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah 

memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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10. Kakak-ku tercinta Arfika, ST, Septuri Anita, AMK, Ifo Satrio, A.Md.Farm., 

serta kedua adik-ku Zulpasel Indra, dan Laseva Tania yang selalu memberikan 

do’a, nasehat, keceriaan, kasih sayang dan semangat, serta kepada keluarga 

besar lainnya. 

11. Teman terdekat-ku Riry, Echy, Enjel, Carty, Eva dan Kiky yang telah 

menemani dan memberikan kebaikan, do’a, dan semangat selama masa 

perkuliahan. 

12. Teman-teman lokal A akuntansi S1 dan lokal Audit B yang terkhusus Sulastri, 

SE. yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini , dan 

seluruh teman serta adik di jurusan Akuntansi angkatan 2013, dan 2014 yang 

telah menjadi bagian hidup penulis, terima kasih atas waktu dan segala hal 

yang diberikan kepada penulis. 

13. Ita Octaviani (mbak ita) yang selalu menemani mereka ber-13 didalam 

kehidupan penulis yang membuat hidup semakin menyenangkan, seta kepada 

Endang Resmiati, yang menjadi seorang “emak” untuk penulis. 

14. Teman-teman KKN Desa Pisang Berebus Gunung Toar, terima kasih untuk 

pelajaran hidup yang sangat berharga dan kebersamaan yang sangat 

menyenangkan selama masa KKN. 

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk kebaikan dan 

bantuan semuanya. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti 
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harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.   

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

           Pekanbaru, 7 Juli 2017 

          Penulis, 

 

 

Mike Gustria Mingsih 

Nim:11373201722 


