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HALAMAN MOTTO DAN  PERSEMBAHAN

MOTTO

 The way to get started is to quit talking and begin doing. ( Walt Disney )

 Life is like driving, sometimes you must spur it, some times you must 

driving slowly. But, the important thing is enjoy the journey. ( Fahd 

Adnan Saud )

  Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan) الصبر يعين على كلّ عمل

)

PERSEMBAHAN

 Setiap goresan tinta ini merupakan wujud keagungan Allah SWT dan 

hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa 

melibatkan-Nya

 Teruntuk Ibu dan Papa tercinta yang senantiasa mendoakan untuk 

kesuksesan duni akhirat anaknya.

 Kakak-kakak tercinta saya yang tak henti memberikan semangat dan 

support.

 Sahabat dan teman, tanpa kalian semua tak akan sampai disini 

perjuangan yang kita lewati bersama. 



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang 

berjudul:ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT 

DELAY PADA PERUSAHAAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015.

Usulan penelitian skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Akuntansi. Dalam penulisan usulan 

penelitian skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, doa dan dukungan dari 

berbagai pihak, maka penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Olivia Fachrunnisa , SE, M.Si, PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
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Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) 

Semarang.

3. Bapak Dedi Rusdi, SE, M.Si, Akt, CA . Selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis 

hingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. selaku wali dosen yang telah 

membimbing, memberikan arahan, dan mendampingi saat saya mengalami 



kesulitan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula 

Semarang.

5. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si, Akt. selaku dosen Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan arahan dan masukan serta ilmunya yang sangat 

bermanfaat bagi saya.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah membantu dalam 

administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.

7. Kedua Orang Tua yang saya sayangi Bapak Malzum Adnan dan Ibu 

Tadzkirotul Khoiriyah. Atas semua doa, nasihat, pembelajaran hidup dan 

dukungan agar aku tetap semangat dan tak pernah menyerah dalam 

menyelesaikan studi.

8. Kakak Pertama saya Fahmi Thohir yang senantiasa member nasihat, 

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir. Kakak Kedua saya Vina Yunar 

Villa yang selalu bias diandalkan untuk member bantuan dan mengajarkan 

bahwa persaingan dunia kerja lebih kejam dari apa yang kamu kerjakan saat 

ini.

9. Mentor serta pembimbing saya yang membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi dengan sangat sabar.

10. Sahabat Terbaikku : Zamahsyari Fathul Aziz, Muhammad Amirul Mahasin, 

Ahmad Ussyaqi El-Fahmi, Fajar Kartika Aji, Feizal Fahri, Arjun Abdul 



Mustakim, Arista Suspurwandiarta, Elsa Rendanis Alfantyas, dan teman 

teman yang tidak bias disebutkan. Terima kasih atas semangat yang kalian 

berikan, canda yang kalian tawarkan dan juga pengalaman yang senantiasa 

menjadi pembelajaran.

11. Teman-teman seperjuangan kelas E3 tahun akademik 2013/2014 dan seluruh 

teman kuliah di Unissula serta teman satu kelompok bimbingan dengan saya.

12. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari 

kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat 

lebih sempurna.Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan usulan 

penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan 

penulis. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dimasa depan.
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Peneliti,
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