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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kopi itu terbagi kedalam dua macam yaitu, kopi dengan kualitas baik (kopi arabika) dan

kopi dengan kualitas sedang (kopi robusta) begitu juga dengan hidup ini ada orang yang

menjalaninya dengan baik dan ada juga orang yang menjalaninya dengan biasa-biasa

saja, tinggal kita mau memilih yang mana.

Akuntansi belajar bagaimana menjadi orang yang beruntung dengan modal kejujuran dan

tertata.serta belajar menjadi orang yang terarah dalam hidupnya

dengan tujuan hidup yang jelas

(by : Bapak)

Terkadang melihat kebawah, terkadang melihat keatas. Karena tidak semua yang dibawah

itu buruk dan tidak semua yang diatas itu indah, hidup harus seimbang.

Karya ini kupersembahkan untuk:

 Allah SWT

 Mbah Kakung dan Mbah Putri

 Bapak dan Ibuku

 Mbak Eka
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, innayah serta

karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGALAMAN,

AKUNTANBILITAS, INDEPENDENSI, DUE PROFFESIONAL CARE SERTA

GENDER PADA AUDITOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi

Empiris Pada KAP Kota Semarang)” dapat terselesaikan sebagai syarat untuk

menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Program Studi

Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena

tidak terlepas dari adanya dorongan, dukungan, bantuan, bimbingan, motivasi serta

doa yang tulus dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu

penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, Msi selaku dosen pembimbing saya.

4. Kakek dan Nenek saya tercinta, yang selalu memberikan motivasi semangat

untuk saya.

5. Bapak Sutowo dan Ibu Astuti selaku kedua oarang tua saya yang selalu saya

banggakan.

6. Kakakku Eka Budiarti yang selalu memberikan semangat dan motivasi

semoga kita bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua.
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