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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

“Wa man jaahada fa-innama yujaahidu linafsihi” 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 

untuk dirinya sendiri”   

(Qs. Al-Ankabut [29]: 6) 

 

If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not 

know how close you are to success 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  

Bapak , ibu,  dan kakakku tercinta 

dan sahabat-sahabatku tersayang 

Terimakasih untuk dukungan,  motivasi, dan 

doa yang senantiasa mengiringi setiap 

langkahku 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan penelitian skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Audit Delay (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2013-2016)” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk 

menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dimiliki oleh penulis baik dari penyajian maupun penggunaan 

bahasa.Namun demikian, inilah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh penulis 

dan diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.Oleh karena itu, 

semua masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis 

harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan, doa, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling mendalam, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, motivasi, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Orangtuaku tercinta, Bapak Gunadi dan Ibu Setijati yang selalu memberikan 

motivasi, nasehat dan doa’a yang tiada henti.  

6. Kakak ku tersayang Bagas Wahyu Adhi yang senantiasa memberikan 

motivasi dan do’a kepada penulis. 

7. Sahabat-sahabat terbaikku May Lindahayumawarni dan Nani Iswandari yang 

selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu menemaniku saat suka 

maupun duka serta selalu memberikan semangat yang tiada henti. 

8. Teman-teman Akuntansi kelas E5 terimakasih telah memberikan kenangan 

terindah selama kuliah. 

9. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi angkatan 2013 terimakasih atas 

do’a, motivasi, semangat, perhatian dan kebersamaan yang kalian berikan. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah 

SWT. 
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah 

terlibat.Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Semarang,   Agustus 2018 

 

 

Mayang Sistha 


