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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepadaTuhan Yang Maha Esa atas kasih, rahmat serta karunia-Nya yang 

melimpahkan pengetahuan serta memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Universitas Negeri Medan Jurusan Akuntansi. 

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pengaruh Pengalaman kerja, Independensi, 

Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit pada Inspektorat Provinsi 

Sumatera Utara”. 

 Penghargaan yang tulus serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya teristimewa 

kepada Kedua orang tua saya yaitu Ayah Tercinta M. Nasir Nst dan Ibu Tercinta Nellyati, 

Saudara-saudaraku Eva Safitri, Desi Ardiani dan Bella Bayduri yang senantiasa mendoakan, 

membantu, semangat, penghiburan, kasih saying serta dukungan moril maupun materil diberikan 

dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik.  

 Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

3. Bapak Drs. La Ane, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi  
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5. Bapak Hermansyah  Sembiring,SE,M.Si.Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo, M.Si, Ak, CA Selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritikan dan memberi masukan kepada penulis. 

7. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, AK Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

koreksi dan memberi masukan kepada penulis. 

8. Ibu  Kharirunnisa Harahap, SE, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

koreksi dan memberi masukan kepada penulis. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengertahuan 

selama penulis menempuh perkuliahan. 

10. Kepada B’Ricky bagian administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam 

pengurusan administrasi untuk tamat dari universitas. 

11. Sahabat-sahabat Mahasiswa Akp yaitu novrizal, intan rolasdi  dan sahabat lainnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terkhususnya Anak Akp 09, 08 dan 010. 

12. Kepada yang tersayang M. Sudirman Rangkuti yang telah memberikan penulis semangat, 

terimakasih yang sedalamnya ,terimakasih banyak atas pengertian, kebersamaan, 

dukungan, nasehat, penghiburan, pertolongan, kesedihan, amarah, benci mauapun sukacita  

13. Teman penulis Novrizal putra yang telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan 

SPSS. Terima kasih atas semua bantuannya.. 

14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 
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Akhir kata saya berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat 

memenuhi fungsi yang semestinya.Semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas 

segalabantuan dan kebaikan yang telah merekaberikan kepada penulis. Amin.   

 

 

Medan,    Juli 2014 

Penulis, 

 

 

Sri Devi Nst 

NIM. 709330051 

 

 

 

 


