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MOTTO  

 

“Dan milik-nya apa yang di langit dan dibumi, dan kepadanya-nyalah ibadah 

selama-lamanya. Maka mengapa kamu takutkan yang selain Allah?” 

(-Q.S. 16 Surat An Nahl (Lebah) Ayat 52-) 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu , sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

(Al-Baqarah: 153). 

“Kebersihan Hati dan Jiwa yang akan membawamu pada kebaikan dan 

kemudahaan, lakukan pekerjaan dengan ketulusan, Allah yang akan 

membantumu, karena sgala yang baik dan mudah datangnya dari Allah. 

(nasehat sendiri) 
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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 Ibundaku yang tercinta yang tak pernah 

lelah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengorbanan 

dalam hidup ini. 

 Untuk mas Hasan dan mbk Ria yang banyak membantu dan memberikan 

kasihsayangnya secara finansial maupun dukungan dan doanya. 

 Untuk mbk Rohma, mbk Khusnul, dan mbk Umi terimakasih atas 

perhatiaan, kasihsayang  dan doanya yang tak pernah berhenti untuk saya. 

 Adeku  Nuzulia dan keluarga yang selalu membantudan mendoakan. 

 Syihabudin Ahmad yang selalu mendukung saya dari awal sampai saat ini. 

 Sahabatku Muttia, Zizi, Anis, dan teman-teman seperjuanganku yang 

memberikan semangat, dukungan dan kenangan yang mengesankan 

selama masa perkuliahan.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirobil’alamin, sgala 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 Independensi Auditor, Etika Auditor, Due Profesional Care,  dan 

Pengalaman Auditor terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Auditor 

Kantor Akuntan Publik di di 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. 
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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 ibundayang senantiasa mendoakan, memberikan 

ksaihsayangny adan dukungannya kepada penulis. 

6. Untuk mbk Rohma, mbk Khusnul, dan mbk Umi terimakasih atas 

perhatiaan, kasih sayang  dan doanya yang tak pernah berhenti untuk 

saya. 

7. Mas Hasan dan mbk Ria yang senantiasa membantu biaya kuliah dan 

motivasinya kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan untuk 

terus menuntut ilmu setinggi mungkin. 

8. Bulek dan keluarga yang senantiasa menampung dan memberikan 

dukungan selama penulis menempuh perkuliahan. 

9. Adeku nuzulia yang selalu ada dan medukung saya. 

10. Sahabat saya Syihab, Muttia, Zizi, dan Anis  yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi kepada penulis. 

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

menuntut ilmu bersama-sama di Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sultan Agung Semarang. 
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12. Pihak – pihak yang sudah sangat membantu namun tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

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 Penelitia Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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