KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite
Audit, dan Profitabilitas terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017)”.
Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mercu Buana.
Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dan ketidak
sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun
bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai
pihak,

khususnya

Drs.

Marsyaf,

Ak.,M.Ak,CA

selaku

Dosen

Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan saran, waktu,
bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat
bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan Alhamdulillah atas ridho ALLAH
SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan penulis ingin
berterimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan skripsi ini terutama kepada :
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1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, Ms. selaku Rektor
Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
3.

Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

4. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa
perkuliahan
5. Team penguji Ibu Dr. Ratna Mappanyuki. SE, Ak., M.Si dan Ibu Rina
Yuliastuti Asmara, SE., MM
6. Seluruh staf administrasi, staf akademik, dan staf perpustakaan Fakultas
Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan
kelancaran proses selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
7.

Kedua orang tua penulis (Rahmad Nur dan Netta Syalfina) yang telah
memberikan dukungan moral maupun material serta memberi semangat,
doa, nasehat, inspirasi

dan memberikan yang terbaik bagi penulis

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas
pengorbanannya.
8. Adikku Faiq Muhammad Habsy yang telah memberikan semangat,
canda tawa dihari-hariku
9. Dimas Septarian yang telah banyak membantu penulis. Terima kasih atas
dukungan yang tiada henti-hentinya, memotivasi penulis untuk segera
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menyelesaikan skripsi dan selalu memberi semangat kepada penulis dan
selalu menenangkan pikiran saat sedang jenuh dan lelah mengerjakan
skripsi.
10. Anggi, Yuli, Ninda, Nurul, dan Sari sahabat terbaik penulis yang selalu
memberikan semangat, motivasi, nasehat, canda dan tawa disaat susah
ataupun senang.
11. Elma Sasmita, Nur Devany , Dinda Larastya, dan bang Mazidun yang
telah memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan dan
banyak membantu memberikan saran penulis sehingga penulis
menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi 2015 dan teman-teman Fakultas
Ekonomi dan Bisnis serta temen seperjuangan yang tidak dapat
disebutkan satu persatu

Wassalamua’alaikum. Wr. Wb

Jakarta, 22 Oktober 2018
Penulis

Rahma Pradina Putri
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