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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa 

pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun 

sesuai peraturan yang berlaku”. 

 

 

 

 

Yogyakarta, 

 

 

Muhammad Faizal 

  



vi 
 

MOTTO 

 

“Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menolong agama Allah niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 

( Q.S. Muhammad; 7 ) 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr. wb. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tesis dengan judul “PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR 

DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN 

FEE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”. Tesis ini disusun dalam 

rangka memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada 

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Adapun dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari apa yang telah 

disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu bimbingan, saran serta 

pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan 

yang terbaik. 

Dalam kesempatan ini, penulis tak luput menyampaikan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih 

tersebut ditujukan kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan berkah dan nikmatnya sehingga 

penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 
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2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kehangatan dan kasih 

sayang serta perhatian yang luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih. 

3. Ibu Yuni Nustini, Dra., MAFIS, Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing 

tesis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan dalam 

menyelesaikan penyusunan tesis. 

4. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia yang telah memberikan ilmunya. 

5. Sahabat dan teman-teman beserta semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Dalam menyusun tesis ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, 

dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir. Semoga 

tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada 

khususnya (Amin). 

Wassalamualaikum wr. wb., 

  


