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oleh Universitas dibatalkan. 

Semarang, 7 September 2016 

        DosenPembimbing                           Yang member Pernyatan 

 

Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si.,Akt, CA                            AchmadZumarRamadhan 



PERNYATAAN  PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Saya yangbertanda tangan di bawah ini : 

 Nama  :  Achmad Zumar Ramadhan 

NIM  : 142103370 

Prgram Studi  : Manajemen  

Fakultas  : Akuntansi 

Alamat  :: 

No HP. : 

Email  : 

Dengan  ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul  

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Audit, Dan 

Independensi Terhadap Penentuan Opini Audit  

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan 

Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif untuk disimpan,dimediakan, dikelola dalam 

pangkalan data dan dipubikasikannya di internet atau media lain untuk 

kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik 

hak cipta.  

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari 

terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Palgiatrisme dalam karya ilmiah ini 

maka segala bentuk tanggung jawab secar pribadi tanpa melibatkan pihak 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

 

Semarang, 20 September 2016 

Yang Menyatakan  

 

 

 

Achmad Zumar Ramadhan 

  



MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 ―Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang 

mengubah apa yang pada diri mereka.‖ (QS 13:11) 
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AssalamualaikumWr. Wb 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ―PENGARUH 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KUALITAS AUDIT DAN 
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