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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Jika kita tidak dilahirkan pada kondisi yang luar biasa, maka tugas kita adalah 

berubah menjadi luar biasa dengan doa dan usaha yang luar biasa” 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri” 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

Karya ini dipersembahkan untuk: 

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Rosidi dan Ibu Suminah yang sangat luar 

biasa kesabaran dan usahanya dalam merawat saya sampai pada titik ini. 

Serta memberikan pendidikan moral dan agama yang dapat saya jadikan 

pedoman untuk menjalani kehidupan selama ini. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan serta keselamatan untuk kalian. 

2. Kakak saya Lailatul Fitriyah dan Margiono yang selalu memberikan 

semangat baik materil maupun inmateril serta adik saya Muhammad Surya 

Saputra yang sangat saya sayangi, semoga engkau dapat menjadi seseorang 

yang lebih baik daripada kakakmu ini. Cita-cita yang kamu impikan diijabah 

Allah SWT. Tetap ingat janji kita untuk berusahan membahagikan kedua 

orangtua kita apapun terjadi.  

3. Keponakan ku Alviano Ardan Anandika Pratama yang selalu menghiburku. 

4. Fahrul Rokhim yang selalu memberikan motivasi dan semangat.  



5. Teman rumah yang selalu menyemangatiku Azita Nurul Aini, Nur, Siska dan 

Dwi Febriana. 

6.  Sahabat saya Indriana Pristikawati dan Tutut Amalia yang sejak dari, SMA, 

sampai Kuliah selalu menemani saya dalam kondisi suka maupun duka, yang 

tiada hentinya memberikan dukungan dan motivasi ketika saya sedang jatuh. 

Semoga persahabatan dapat terjalin sampai kita tua nanti. Dan tetap menjadi 

sahabat sehidup sesurga. 

7. Teman baik selama kuliah yang sudah seperti saudara Ayu Infirochatul Aisyi, 

Ayu Aminun, Ayuk Yunita Anggreani, dan Umi Aprilia yang senantiasa 

meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya, Selalu 

memberikan bantuan dan semangat ketika saya sedang kesusahan. Semoga 

setelah ini persahabatan kita akan tetap terjalin. 

8. Teman yang selalu memberikan motivasi Cahya arum, Aulia Nikmah, Dina 

Arini, Diah Nurul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Assalamu`allaikum Wr.Wb 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia 

dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH 

INDEPENDENSI AUDITOR, SKEPTISME AUDITOR, ETIKA AUDITOR 

DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS 

AUDIT”(Studi Empiris pada KAP Kota Semarang)dapat terselesaikan dengan  

baik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Telah tersusunnya penelitian ini berkat bantuan dan dukungan langsung 

maupun tidak langsungdalam pembuatan penelitian ini. Adanya kesempatan yang 

baik ini, peneliti secara khusus menyampaikan terimakasih kepada: 

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

Unissula Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Unissula Semarang. 

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si, Ak,CA selaku dosen pembimbing 

yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang berguna bagi peneliti. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Unissula atas ilmu, 

bantuan, dan bimbingannya. 



5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan bantuan 

yang telah dilakukan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 

6. Bapak Rosidi dan ibu Suminah selaku orangtua yang telah memberikan cinta 

dan kasih sayangnya dengan sepenuh hati. 

7. Teman seperjuangan yang selalu adat baik suka maupun susah. 

8. Keluarga Besar saya yang selalu mendo’akanku. Terutama kakak, adik seta 

ponakan  tercinta yang amat saya sayangi. 

9. Kantor Akuntan Publik Semarang yang bersedia menerima kuesioner. 

10. Responden yang bersedia mengisi kuesioner.  

11. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan penelitian ini. 

Peneliti memohon maaf atas penelitian yang dilakukan yang masih jauh dari 

kata sempurna.Adanya kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan 

peneliti untuk dapat memperbaiki penelitianini menjadi sempurna.Semoga dengan 

adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Wassalamu`allaikum Wr.Wb 

Semarang, 18 September 2018 

                                                                                                        Peneliti, 

 

 

 

Desi Ambarwati  

 


