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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang judul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi 

Sumatera Utara”. Sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi dari Peneliti S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

tidak terwujud tanpa adanya dukungan berupa doa, bimbingan, pengarahan, 

bantuan, kerja sama semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

setulusnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan,usaha, bimbingan serta 

dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu, semoga ALLAH SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapkan 

terima kasih penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak., selaku Pembantu Dekan III 

sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran 

dan tenaga sehingga peneliti dapat mnyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji yang telah memberi kritik dan saran 

yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan 

membimbing penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Ibu Yulita Triadiarti, SE. M.Si. Ak, selaku Dosen Penguji yang telah memberi 

kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE. M.Si. Ak, selaku Dosen Penguji yang telah 

memberi kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini memberi pelajaran 

dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

11. Ayahanda Azhar Lubis dan Ibunda Yurmisah yang senantiasa menjadi 

penyemangat penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. 

12. Adikku tersayang, Widya Rizkica Lubis dan Angga Syahputra Lubis yang 

selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesian skripsi ini. 
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13. Nenekku tersayang, Siti Aida yang selalu memberikan motivasi kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Sahabat terbaik penulis, Rifka, Adra, Dedes dan Lisna yang telah banyak 

membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

16. Sahabat-sahabat seperjuangan penyelesaian skripsi, Siswandi, Fauzi, Asmuni, 

Fatul, Mufli, Dinda, Ulpah, Laylan terima kasih banyak atas ke bersamaannya. 

17. Teman-temanku AKP, terimakasih buat kebersamaannya selama perkuliahan. 

18. Orang terkasih, Gabeina Mei Syahputri yang telah memberikan dukungan 

semangat serta bantuan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

19. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih. 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya. 

       Medan,    Februari 2013 

       Penulis 

 

 

 

      

       Reza Handoko Lubis 


