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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yunus Rais Musthofa, menyatakan bahwa 

skripsi dengan judul: “Pengaruh Kompleksitas Tugas Dan  Ketelitian Diri (Self Accuracy)  

Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Terhadap Auditor Bpk RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Tengah)”, adalah hasil tulisan saya sendiri.  

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau 

meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat 

atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, 

dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya 

ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik 

disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai 

hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin 

atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah 

yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

            `` Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagimu dari pada permulaan 

dunia ( Ad-Dhuha : 4) 

           

            ``Maka ingatlah kepada-Ku, Aku (Allah) pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 

kepada-Ku (Allah) dan janganlah ingkar kepada-Ku/ (Allah).  (Al-Baqarah : 152) 

 

            ``Dan janganlah kamu jadikan nama (Allah) dalam sumpahmu sebagai penghalang 

untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan keamanan di antara manusia. 

(Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ) (Al- Baqarah : 224 ) 

            

            ``Takutlah kamu pada hari (ketika) kamu semua akan dikumpulkan kepada (Allah). 

Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang telah dilakukannya., 

dan mereka tidak di-zhalimi/ lagi dirugikan).  (Al-Baqarah : 281) 

 

            ``Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang 

halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Allah). 

(Al- Mai`dah : 88).               

                                                                        Kupersembahkan skripsi ini kepada : 

                                                                     1. Ayah dan Ibuku tercinta 

                                                                                2. Kakak Perempuanku (Irma I.) 

                                                                                   3.Tante dan Om-ku yang selalu peduli  dan 

perhatian kepadaku 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Alloh Subhanahu wa Ta`ala, penulis sampaikan yang hanya atas 

kehendak-nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan 

untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

Pada skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisis tentang Pengaruh Kompleksitas Tugas 

Dan Ketelitian Diri (Self Accuracy) Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Terhadap 

Auditor Bpk RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah).  

 Penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucap syukur dan terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada:  

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung  Semarang.  

2. Rustam Hanafi, SE, Msi, Akt selaku Ketua jurusan Akuntansi yang telah banyak membantu 

dan memberikan ilmu, saran, serta nasehat untuk para mahasiswa akuntansi.  

3. Sutapa, SE, Msi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing dengan sabar 

dan mencurahkan waktu serta tenaga demi segera terselesaikannya skripsi ini. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membimbing 

dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi. 

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah 

banyak membantu penulis selama empat tahun menempuh studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 
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6. Irma Istiariani. Kakak penulis yang telah banyak sekali memberikan bantuan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Thank`s for your dedication. .  

7. Seluruh responden dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng dan DIY. 

  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh 

berbagai keterbatasan yang ada, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca. 
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