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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Inayah

NIM : 31401204590

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”, dan diajukan untuk diuji

pada tanggal April 2016, adalah hasil karya saya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil denagn cara

mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau

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

sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu,

tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan

pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah

tulisan saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh

universitas dibatalkan.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

 Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Harta

akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika

dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib)

 Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan

orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.

(Mario Teguh)

 Aku mengamati semua sahabat, namun tidak menemukan sahabat yang lebih

baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi

tak kutemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan

tentang segala jenis amal baik, tapi tidak kudapatkan yang lebih baik daripada

memberi nasehat baik. Aku mencari segala bentuk rizki, namun tak

menemukan rizki yang lebih baik daripada sabar. (Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN :

Penelitian ini saya persembahkan untuk :

Bapak ibu tercinta dan adik-adik tersayang

Sahabat seperjuangan FE Akuntansi Angkatan 2012

Teman-teman Subag Tata Usaha BPK Perwakilan Jawa Tengah

Ibu Provita Wijayanti sebagai dosen pembimbing

Adik angkatan FE Unissula


