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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur bagi TuhanYesus Kristus yang telah memberikan anugerah

yang luar biasa dalam kehidupan saya pribadi, terutama dalam penelitian saya hingga

selesai dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI

DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada PT.

Telekomunikasi Indonesia, Tbk di Kota Bandung)”.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi dan

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi

Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis

berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Segala kritik

dan saran yang berguna bagi untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis

terima dengan tangan terbuka.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan,

saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Nya yang tidak terhingga

kepada penulis sehingga penulis dapat melewati semua proses ini dengan baik

dan yang pada akhirnya rencana-Mu sungguh indah dalam hidupku.
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2. Orang Tua tercinta, Ayah P. Sinambela dan mendiang Ibu H. Siregar (+) yang

saya sayangi yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dorongan

motivasi, dorongan materi dan perhatian serta kasih sayang yang amat dalam

serta pengorbanan yang sangat luar biasa kepada penulis. Terimakasih telah

menjadi orang tua yang sangat baik kepada penulis, yang selalu sabar dan

menjadi panutan bagi penulis.

3. Mendiang Abang tersayang Boyke Mikael Polmer Sinambela (+), Kakak

Martha Juniaty Sinambela, S.E, Abangku Leonard Sinambela, S.T dan juga

Adikku Mutiara Shany Sinambela yang selalu menghibur dan memberikan

semangat kepada penulis.

4. Keluarga besar Siregar yang ada di Soreang, Tulang Nuel, Nantulang Nuel,

Bapauda Roy, Inanguda Roy, Abang Roy, Kak Rina dan Ade Nuel. Terima

kasih buat perhatian dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen

pembimbing serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., CA. dan Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,

M.M., Ak., CA. selaku dosen penguji dalam skripsi ini yang telah

meluangkan waktu dan pikiran serta dengan sabar dalam menguji dan selalu

memberikan pengarahan dan pelajaran yang berarti bagi penulis.
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7. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Widyatama Bandung.

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku Rektor Universitas

Widyatama Bandung.

9. Ibu Prof. Dr. Davidescu Cristiana Victoria selaku Wakil Rektor I Universitas

Widyatama.

10. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor II

Universtas Widyatama.

11. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D. Wakil Rektor III Universitas

Widyatama.

12. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

13. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku Ketua program Studi Akuntansi

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

14. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., Ak. selaku Sekretaris I Program Studi

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

15. Bapak Yoga Tantular Rachman, S.E., M.Si. selaku Sekretaris II Program

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

16. Bapak Supriyanto Ilyas, H. S.E., M.Si.,Ak., CA selaku dosen wali yang telah

memberikan banyak masukan selama masa perkuliahan.
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17. Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung serta seluruh staff-nya, yang

telah memberikan segala kebutuhan buku-buku yang penulis perlukan sebagai

acuan untuk penyelesaian skripsi ini.

18. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu

pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis melakukan

perkuliahan di Universitas Widyatama.

19. Bapak Edi Djoko Suwasono yang sudah membimbing saya penelitian di

Telkom dan seluruh karyawan unit Internal Audit PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan

penelitian dan telah bersedia mengisi kuisioner ditengah kesibukan pekerjaan

dalam membantu kelancaran penelitian penulis.

Akhir kata, penulis ucapakan terimakasih kepada seluruh teman, saudara,

dan orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut

memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

yang memerlukan.

Bandung, 31 Agustus 2015

Penulis

Evi Maria Sinambela
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UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, tidak lupa penulis ingin

mengucapkan terimakasih dengan setulus hati atas segala hal yang telah diberikan

kepada penulis. Terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Sahabat-sahabat terbaikku Agna, Rokhimatul Lailiyah, Christy Hosea, yang

setiap harinya selalu ngerjain skripsi bareng, banyak memberikan semangat

serta senyuman bagi penulis dan selalu setia mendengarkan curahan hati

penulis, dan selalu setia menemani dan mengantar penulis dalam segala hal

mengenai penelitian.

2. Sahabat seperjuangan dari SMA , Elli Meida, Ester Hutajulu, Desy Nababan,

Desi Samosir, Grace Hutagalung, dan Ronauli Sibuea, walaupun jarak kita

saling berjauhan dan berbeda tempat, terimakasih buat doa, semangat dan

motivasi kalian. Miss and love you so much my besties!

3. Terkhusus buat someone special Kosmer Sudiono Girsang, terima kasih buat

doa, dukungan, motivasi serta semangat dan selalu meluangkan waktunya

kepada penulis. Tetap jadi yang terbaik yahhh!

4. Sahabat tersayang Nastin Inka Sari. Yang paling cerewet, sabar dengarin

curhatan dan keluh kesah aku dan juga yang selalu ganggu jadwal weekend

aku. Terimkasih sudah mau sediain waktunya buat ngajarin aku tentang

banyak hal, bantuan, masukan, ilmu yang selalu di share saat aku kesulitan

dalam belajar.
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5. Teman-teman terkocak dan selalu tertawa bareng-bareng, Ricky Ryan

Fernandes, Retno, Dewi Ambarwati, Dea Afriana, dan Sri Lestari yang selalu

memberikan masukan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Saudara-saudara seimanku, abang, kakak, dan adik di PMK Widyatama dan

semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat

dan doa yang kalian berikan kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan Deasy Oktaviany, Aini

Asterini, Aldienda dan Rizky Destiari.

8. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi 2011. Teman seperjuangan dalam

menempuh dan menimba ilmu selama proses kuliah.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

banyak membantu dan memberi doa demi kelancaran skripsi ini.


