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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb.

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan

kepada kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, berkah, serta kasih

sayangNya kepada penulis. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan

kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR,

KARAKTERISTIK PERSONAL AUDITOR, BATASAN WAKTU AUDIT

DAN FEE AUDIT 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.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda Nuzirwan dan

ibunda tercinta Salmawati. Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, doa dan

motivasi yang berbentuk sumbangan moril dan sumbangan materil, inspirasi serta

dukungan yang selalu tercurah kepada ananda selama ini. Terimakasih juga

diucapkan kepada kakakku Nova Lina, Yuni Susanti S.Kom dan Sri Novianti

S.Pd serta adikku Ramlan Gandi atas bantuan moril dan materil untuk

keberhasilan penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:
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1. Bapak Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

beserta staf.

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

dan Ilmu Sosial

3. Bapak Andri Novius, SE.M.Ak selaku Penasehat Akademis yang telah

memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan penulis.

4. Ibuk Ikhwani Ratna SE.M.Si.Ak.CA selaku kepala jurusan akuntansi

5. Bapak Nasrullah Djamil SE.M.Si.Ak.CA selaku pembimbing skripsi yang

telah banyak memberikan ilmu, arahan, bimbingan dan waktunya untuk

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan

baik.

6. Bapak serta ibuk dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Jurusan Akuntansi.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

8. Bapak dan ibuk yang menjadi responden.

9. Sank Fajar yang berperan sebagai abang sekaligus sebagai sahabat penulis

yang setia selama pendidikan penulis dari MA sampai sekarang, yang ada

ketika susah dan senang, yang selalu menyemangati penulis dan

membimbing penulis jadi pribadi yang lebih baik.

10. Sahabat-sahabat penulis Ezi, Dila, Pus, Widy, Omi, Hindun, Olip, Gina,

Iwil dan Fiqri.

11. Teman-teman seperjuangan lokal K Akuntansi: Bang Rama, Bang Jay,

Suci, Yulia, Devi, Indah, Riska, Annisa, Gesti, Lidya, Nengsih, ikhsan,
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Rudi serta teman-teman keseluruhannya yang tidak bisa penulis sebutkan

semuanya.

12. Teman-teman konsentrasi Audit B: Sulas ,Ria , Ayu, Yeye, Edo, Ega serta

seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

13. Teman-teman alumni ke-72 MTI-C (MTS dan MA) khususnya jurusan

IPA.

14. Teman-teman kos Balqis: u ul, Riyani, Tami dan Rini.

15. Teman-teman kos Buk Ica keseluruhannya.

16. Semua pihak yang terkait.

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 motivator untuk

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin Ya Rabbal A’lamiin.

Pekanbaru,    April 2017

Penulis

Wulan Rahmadhanni


