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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
“Beratqwalah kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan diantara 

kamu sekalian”  

(Hadis Riwayat Ibnu’ Asakir) 

“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang 

harus mendatangi ilmu itu” 

(Imam Malik) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemdahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS Asy Syarh ayat 5-6) 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 

hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 

mereka menyukainya atau tidak” 

(Aldus Huxley) 

 

Sujud syukurku persembahkan pada ALLAH SWT, berkat dan rahmat yang 

diberikan-Nya akhirnya saya dapat mempersembahkan skripsi ini pada orang-

orang tersayang:  

Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah 

memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan pengorbanan dalam 

hidup ini. 

Kedua adikku  yang selalu memberikan semangat dan dukungan, selalu 

mengisi hari-hariku dengan canda tawa mereka. 

Keluarga besar yang memberi dukungan serta doanya. 

Sahabat-sahabat seperjuanganku yang memberikan semangat, dukungan 

dan kenangan yang mengesankan selama masa perkuliahan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT 

yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang selalu menuntun penulis sehingga 

dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan baik. 

Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad 

SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas doa serta bantuan dari berbagai 

pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul 

“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor dan Tingkat 

Pendidikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris 

Pada KAP Wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta)” dapat terselesaikan 

dengan baik. Usulan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Sarjana (SI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian skripsi 

ini dapat terselesaikan dikarenakan adanya campur tangan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan 

yang begitu besar dari : 

1. Ibu Dr. Hj Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra Winarsih, SE, MSi selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. 
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3. Ibu Lisa Kartikasari, SE,M.Si, Akt, CA selaku Dosen  Pembimbing 

atas waktu, perhatian, arahan, dan sgala bimbingan kepada penulis 

selama penulisan Usulan penelitian Skripsi ini sehingga Usulan 

Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 

4. Bapak dan ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis. 

5. Bapak dan ibu tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi 

dukungannya kepada penulis. 

6. Kedua adikku Putri & Nisa serta keluarga yang senantiasa 

menampung dan memberikan dukungan selama penulis menempuh 

perkuliahan. 

7. Sahabat saya Ririn, Ayu, Zizi, Khoir, Yudhis, Rino, Giar yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 

8. Sahabat seperjuangan saya Nailis Saadah yang sudah berkontribusi 

besar dalam membantu dan mendukung serta memotivasi kepada 

penulis. 

9. Teman-teman satu angkatan 2014 yang selama ini telah berjuang dan 

menuntut ilmu bersama-sama di Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sultan Agung Semarang. 

10. Pihak – pihak yang sudah sangat membantu namun tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari dalam penyusunan Usulan Penelitian Skripsi ini masih 

banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan Usulan Penelitian Skripsi ini. Penulis berharap 

Usulan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Semarang, 27 Juli 2018 

Penulis 

 

Muttia Ajani 
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