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Halaman Motto 

 

 
  Never Expect to Get What You Give, Not Everyone has a Heart Like You 

 Tidak ada sesuatu yang lebih cepat mendatangkan Keridhoan Allah SWT. 

Melainkan bakti kepada Ayah dan Bunda 

 Kegagalan Terbesar dalam Hidup adalah Apabila Kita TIDAK Pernah 

Mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, Alhamdullilah Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang sungguh luar biasanya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang 

direncanakan. Judul penelitian ini adalah Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Opini Audit, Leverage dan Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)  sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



3. Bapak Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya, M.Si, AK selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan petunjuk dan bersabar 

dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staff pengajar yang selama ini telah memberikan banyak 

ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Muhamad Syahri, Ibu Nur Hidayah dan adikku tersayang Afif, Faris, 

Zila, Faruq dan Pak De terbaik Pak Wahuri Mukhtar yang senantiasa 

memberikan dukungan baik moral maupun material, doa serta memberikan 

cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. You lay me down and pick me up , 

whenever I feel lost, My happy family, forever I Love. 

6. Best patner in crime especially Sekar Mei Asri Suryani yang senantiasa 

mengingatkanku, menuntunku, menemaniku pagi, siang, sore, malam, anytime 

dalam pembuatan skripsi ini dengan sabar yang tidak terbatas. My crazy friend, 

my best friend, Your support means a lot to me.  

7. Another best patner in crime Hasta Ardhy Sambada, Nika Mutiasari , Iin Dwi 

Purwati, Fajrian Adnan, My Geng Rumpi ala ala and The Gincus, yang sudah 

seperti keluarga bagiku, selalu menjadi tempatnya penulis berkeluh kesah 

menghadapi beban tidak jelas dan tidak penting, berbagi canda tawa, berbagi 

pengalaman dan nasehat, hura hura, tempat pelampiasan tidak jelas, ter 

rempong, dan merelakan waktu terbaik kalian untuk menjaga semangat tetap 

on fire. Thank you for always being there for me, you don’t see for days, weeks, 

even month and the bond is still strong as ever, anytime and  unconditionally. 



8. Teman - Teman seperjuanganku dikampus tercinta Unissula Khususnya 

“Ngerumpi Audit”, “Girls Squad Syariah”, terimakasih untuk supportnya 

selama ini, susah senang telah kita lewati bersama, tak lupa ngerjain tugas 

bareng, piknik bareng, gila-gilaan bareng. Meskipun pertemuan kita singkat 

tetapi sangat berarti untuk saya. Friendship is sometimes like Tom and Jerry. 

They bully each other, hurt each other, but they cannot live without each other 

9. Para sahabat saya di Semarang maupun di luar Semarang, atas pengrobanan 

waktu, energy kalian yang tidak pernah lelah menemani, menasehati, 

memberikan semangat dan dukungan untuk selalu bangkit dari segala hal. 

10. Semua teman-teman satu angkatan jurusan Akuntansi dan Serta semua pihak 

yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritik yang 

membangun. Akhir kata dengan segala kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. 

 

    Semarang, 10 November 2018 
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