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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  

MOTTO:  

  

“Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat   

[QS. Al-Baqarah: 45] ”  

  

“Ketauhilah bahwa kesusahan seberat apapun yang kau alami takkan 

pernah mampu menandingi banyaknya nikmat yang Dia beri.”  

  

“Semoga suksesmu menambah perilaku baikmu.”  

  

  

PERSEMBAHAN:  

  

“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam segala urusan ”  

  

“ Kepada Bapak Alm Arnold Noveri dan Ibu Hadi Rokhmiyati yang 

tak pernah henti mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada 

keluarga”  

  

“ Untuk partner saya Maulana Felic V. K, ST dan teman dekat saya 

Bening Aulia Larasati yang selalu membantu menyelesaikan 

masalah dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi, serta teman 

dekat SMA saya yang selalu menyemangati saya dan tak pernah 

henti memberikan dukungannya ” 

  

“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi 

hidup kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah...  

Aku sayang kalian”   

 

 

 

 



x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga usulan penelitian skripsi 

dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN (Size), OPINI 

AUDITOR, PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT 

TERHADAP AUDIT DELAY” ( Studi pada Perusahaan Manufaktur  yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)” ini dapat terselesaikan 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh 

derajat Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Shalawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Agung Rasulullah 

Muhammada SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi sari 

tauladan bagi seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang 

gelap ke kehidupan yang terang benderang. Selama proses penyusunan pra skripsi 

ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. Kiryanto, M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan sabar membimbing dan 
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mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi 

ini . 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai 

pedoman proses dimasa depan, beserta seluruh staf tata usaha dan 

perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan usulan penelitian 

skripsi ini. 

5. Keluargaku tercinta, ibunda Hadi Rokhmiyati, khususnya ayahanda tercinta 

alm A.Noveri, kakak saya Fitria Octari Hidayanti dan suaminya Heryanda, 

yang senantiasa mendo’akan, membimbing dan mendukung baik secara moril 

maupun materil dengan penuh kasih sayang kepada saya dalam 

menyelesaikan penelitian skripsi ini. Ridho dan kebahagiaan kalian adalah 

tujuan hidupku sebagai putri yang kalian besarkan dengan air mata 

kebahagiaan dan penuh pengorbanan. 

6. Terima kasih kepada Maulana Felic V.K yang tiada hentinya memberikan 

semangat dan memberi motivasi sehingga usulan penelitian dapat 

terselesaikan. 

7. Terima kasih kepada Bening Aulia Larasati yang selalu ada dan bisa berjuang 

bersama dari awal kuliah hingga sekarang.  

8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku Saffira, Aldila, Devi, Elvan, Oksa, 

Naufal, Bagaskoro, Naufal Fatharani, yang selalu memberikan semangat, 

bantuan, memotivasi positif dan mendukung sehingga usulan penelitian 

skripsi ini dapat terselesaikan. 
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9. Teman-temanku seperjuangan Dinda Nuraini, Desy Mayla, Devie Saputri, 

Devi Septyana dan Desi Widya yang selalu membantu, mendukung, 

memotivasi, memberi semangat, serta doa yang tulus dalam proses 

penyusunan penelitian skripsi ini. 

10. Seluruh Teman-teman Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Angkatan 2014 yang telah memberukan cerita terbaik dan kebersamaan 

selama dibangku kuliah. 

11. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat peneliti 

sebutkan satu per satu. 

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan baik di sisi Allah 

SWT. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam usulan penelitian skripsi ini 

terdapat kekurangan dan kesalahan karena peneliti hanyalah manusia biasa yang 

tidak lepas dari kekhilafan. Akhirnya, peneliti berharap semoga apa yang 

terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Aamiiinn. 

 Semarang,  13 Februari 2019 

Penulis 

 

Dwi Putri Ayuningtyas 

 

 


