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 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih 

dan rahmat-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Kompleksitas Tugas, Tekanan Anggaran Waktu, Motivasi Kerja Terhadap Job 

Satisfaction Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”.        

   Penulisan skripsi ini dilakukan untuk sebagian persyaratan untuk memenuhi gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan 

mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyudi Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik  
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selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak membantu memberi kritik dan saran 

dalam memperbaiki penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
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8. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Penguji Skripsi yang 

telah banyak membantu memberi kritik dan saran dalam memperbaiki penulisan 

skripsi ini. 

9. Bapak Hermansyah Sembiring, S.E., M.Si, Ak., CA selaku Dosen Penguji Skripsi 

yang telah banyak membantu memberi kritik dan saran dalam memperbaiki penulisan 

skripsi ini. 

10. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan yang telah 

banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan. 

11. Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, bang Riky Adrian yang telah banyak 

membantu peneliti dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan. 

12. Kedua orang tua ku yang sangat kukasihi, bapak V. Butarbutar dan ibu M. Hutagaol, 

terima kasih buat doa kalian, kasih sayang yang tiada henti yang kurasakan di 

sepanjang kehidupanku. Terima kasih juga buat dukungan kalian baik dalam bentuk 

material dan juga moril. Terima kasih sudah selalu menjadi pendengar dan 

penyemangat dikala semangatku sudah mulai pudar dan menjadi penenang dikala 

hatiku dilanda kegelisahan dan ketakutan. Semoga kedepannya aku bisa menjadi 

seorang anak yang bisa memberikan kebanggaan dan menjadi kebahagian buat kalian. 

Terkhusus juga buat opungku yang teramat baik, terima kasih juga buat doa dan 

nasihat nya oppung. 

13. Buat ketiga orang ito yang sangat kusayangi (Bg Frengki, Bg Fendi, bg Roi dan juga 

adikku Jimmy) dan juga kakak yang sangat kusayangi dan kukasihi kak Feronika, 

terima kasih karena kalian sudah menjadi saudara terbaik yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat buatku di sepanjang pengerjaan skripsi ini. 

14. Buat saudari terbaikku yang sudah menjadi keluargaku sepanjang masa perkuliahan 

TEGAR Small Group (Kak Vera, Kak Tuti yang jauh di mata dekat di hati, Princess 
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Yuni, Priness Yeni, Princess Rizki, dan juga Princess Juanti), terima kasih juga buat 

kalian sudah menjadi pendoa yang baik, teman curhat dan tempat berbagi suka 

maupun duka. Semoga saja kalian tetap menjadi saudari terbaikku sampai nanti ketika 

jarak sudah memisahkan kita. Terkhusus buat Juju semangat yah cantik, semoga cepat 

menyusul SE nya. 

15. Buat seseorang yang selalu ada (Bang Frengky Sitompul, S.Pd), terima kasih yah 

bang sudah menjadi pendoa yang baik, yang menjadi tempat mengadu ketika sedang 

dilanda ketakutan, kekhawatiran, kebingungan serta berbagai perasaan duka dan juga 

perasaan bahagia. Terima kasih sudah selalu menemani dan memberikan semangat di 

sepanjang pengerjaan skripsi ku ini. 

16. Buat adik-adik kelompok ku Seraf Civitas (Daniel, Eka, Listicia, Riama, Seprina, dan 

juga Oktaria) buat adik kelompok ku Didace Small Group (Andre, Endang, Febrina, 

Jusuf, Mediwany, dan juga Rebekka) serta buat Sola Gratia Small Group (Rut, Santa 

dan Wenly), terima kasih untuk segala doa dan dukungan kalian semua buat kakak. 

Serta juga untuk adik yang teramat manis Juli Ardini Sinuhaji yang selalu menjadi 

teman berbincang-bincang di perpus, terima kasih buat semangat dan doa mu yah dek. 

17. Buat orang-orang yang sudah menemani ku dalam mencari alamat Kantor Akuntan 

Publik (Herwin, Johan, Helena, Layla dan juga Yuni) terima kasih juga buat kalian 

sudah menyisihkan waktu menemaniku bersusah payah mencari alamat, tanpa kalian 

mungkin penelitian ku ini tidak akan selesai. 

18. Buat gadis-gadis cantik teman SMA ku (Gita, Grecia, Helena, Susan, Erawati, K.K 

Mahdalena, Citra) terima kasih buat dukungan semangat dan doa nya yah teman. 

Semangat juga buat kalian yang sedang berjuang. 

19. Buat teman satu kost di Jalan Sering 135 (Nova, Layla, Reni, Devi, Adik Ani, Adik 

Lidia, Neli, dan juga Nela) terima kasih buat dukungan dan semangat kalian. Terima 
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kasih juga karena sudah menjadi penyemangat dan jadi tukang kusut ketika badan 

sudah sangat letih. Dan terkhusus buat teman termanis ku Fransiska Siahaan yang 

sudah menjadi Warga Sekret, terima kasih juga buat semangat dan doa mu yah. Dan 

terima kasih sudah menyetrika bajuku pas mau seminar proposal. Semangat juga buat 

kalian semua yang sedang memperjuangkan skripsi yah. 

20. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2012 yang selalu memberikan motivasi 

dan dorongan kepada penulis selama pelaksanaan praktik kerja dan penyusunan 

laporan ini. 

21. Dan kepada pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam susunan 

kata, kalimat pembahasan dan penulisannya. Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam 

penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan laporan ini. 
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