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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Ridho Allah SWT tergantung pada ridho orang tua. 

(HR. Bukhori dan Muslim) 

 Pendidikan merupakan perlengkapan yang paling baik untuk hari tua. 

(Aristoteles) 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untu urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap.  

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 Saya datang, saya bimbingan, saya revisi dan saya menang. 

 

PERSEMBAHAN 

 Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan Allah SWT dan 

kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. 

 Setiap detik waktu yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini 

merupakan hasil doa dari Papa dan Mamaku tercinta yang selalu mengalir 

tiada henti 

 Kakak dan Adikku tersayang 

 Semangat, dorongan dan makna pokok pembahasan terhadap bab-bab 

dalam skripsi ini merupakan kritik dan saran yang diberikan dari teman-

teman Almamaterku 2012. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Determinan Dari Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit” sesuai 

dengan waktu yang telah direncanakan. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu 

eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah di muka bumi ini. 

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar pada Program Strata ( S1 ) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, PhD., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang   

2. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E, M.Si., Akt, CA selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, 

nasehat dan arahan kepada penulis. 

3. Bapak Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Akt, CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar 
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penulisan penyusunan skripsi ini. 

5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa dan 

Mamaku tercinta, kakak dan adikku tersayang dan tak lupa semua saudara-

saudaraku yang telah banyak memberikan dukungan, nasehat dan 

pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Kekasihku, Rahadian Auliansyah yang telah banyak memberikan 

dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabatku tersayang Mahya Nur 

Safitri, yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi 

sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat 

diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis 

dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat 

sebagai ibadah disisi-Nya, amin. 

          Semarang, 16 November  2015 

Penulis 

 

       Aldila Dwi Septa Nawancatur 


