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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan 

karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Profesuionalisme Auditor, Etika 

Profesi dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

(Studi kasus pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara)” sebagai salah satu syarat 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, 

bimbingan serta bantuan semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini, maka secara khusus penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Drs. Artel Saragih 
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4. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak. CA selaku Pembantu Dekan III 

sekaligus Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan waktu, 

bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi 

ini. 

6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak. CA selaku Sekertaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen 

penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7.  Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, AK dosen Penguji Skripsi saya yang 

telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Bapak Muhammad Rijal, SE, M.Si Selaku dosen Pembimbing Akademik 

saya yang telah memberikan waktu dan nasehat yang bermanfaat sampai 

saya dapat menyelesaikan  skripsi ini 

9. Seluruh Dosen Akuntansi Pemerintahan yang selama ini memberi 

pelajaran dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan 

sampai menyelesaikan skripsi. 

10. Bang Riki dan Seluruh pegawai serta staff administrasi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah banyak membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Seluruh pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

12. Para sahabat sekaligus teman seperjuangan saya yang ada di UNIMED 

seperti, amey, fathul, zain, ardy,  andi, akbar, erli, sara, roni, vika, yang 

telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Tommy geovanni SP yang telah membantu dan memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Para sahabat sekampung dan warung cinta seperti mas, nyak, yuda, 
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boy, teger, nina, lina, yang telah membantu dan memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 

pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan skripsi ini dapat memberikan 
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