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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Kuasa atas segala nikmat, karunia serta izin-Nya saya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor 

terhadap Kualitas Audit” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis 

haturkan kepada Khatammul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, begitu juga bagi 

keluarganya, para sahabatnya, dan para pelanjut risalahnya sampai akhir zaman.  

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat 

menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan 

maupun kesalahan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, besar 

harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. 

Meskipun banyak hambatan yang dialami penulis, namun berkat dorongan, 

bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka semua hambatan 

dan kesulitan dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orangtuaku tercinta, Papap dan Mamah yang selalu memberikan do`a, 

kasih sayang, pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan materi yang tidak 

ternilai dan tak akan mampu terbalaskan dengan apapun. Semoga Allah 

menyayangi dan melindungi kalian sebagaimana kalian menyayangiku 

sewaktu aku masih kecil.  
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2. Kakak dan kakak iparku tersayang Teh Neng, Teh Lia, Fadlin, A Ayi, A 

Hendra yang selalu memberikan semangat, nasehat, motivasi, saran dan tawa 

untuk menulis. Semoga ikatan persaudaraan kita akan senantiasa terjaga.  

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat baik hingga skripsi 

ini selesai. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

6. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi-

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah member bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

9. Seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah. Penulis 

khususkan ucapkan terima kasih untuk Bapak Midjo yang dengan 

keramahannya membantu penulis mencari kelas perkuliahan dan kelancaran 

akademik lainnya.  
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10. Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung serta seluruh staff yang telah 

memberikan segala kebutuhan buku-buku yang penulis perlukan sebagai 

acuan untuk menyelesaikan skripsi ini.  

11. Sembilan Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang telah bersedia 

menjadi responden dan meluangkan waktu guna mengisi kuisioner yang 

disebarkan penulis. 

12. Keluarga besar PS Tadjimalela beserta Keluarga besar Kang Tatang “Ebod” 

TJMLL. Begitu banyak doa, motivasi, saran, masukan serta doa untuk 

kelancaran penulis. Nasihat-nasihat kehidupan yang akang beri menjadi 

modal paling berharga bagi penulis menjajakkan kaki. Maaf selama mendidik 

penulis selalu merepotkan Akang serta keluarga dan mau mendengarkan 

segala keluh kesah, dan tangis penulis. Semoga Allah membalas kebaikan 

keluarga Akang lebih dari yang sudah Akang beri bagi penulis. 

13. Akang-akang senior, dulu-dulur trisula, adik-adik unlat SMP Negeri 1 

Bandung, unlat Darul Hikam dan yang lainnya, terima kasih telah 

memberikan dukungan dan doa kepada penulis.  

14. Barudak “Kotsan/Playgroup” Guntur, Jody, Fadel, Ipang, Opi, Basir, Menye, 

Kiki, Ai, Akbar, Ariama, Gilang, Sidik, Jablay, Oki. Kalian luar biasa. 

Terima kasih untuk kebersamaan, keceriaan, kenangan serta tawa dan 

perselisihan yang terindah yang tak terlupakan, yang membuat penulis 

semangat untuk pergi ke Kampus untuk berkumpul dan tertawa bersama 

kalian semua. Terima kasih untuk saran dan kritik yang membangun kalian 
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buat penulis. Semoga kita masih bisa tetap berkumpul lagi dengan keadaan 

yang lebih baik. 

15. Teman-teman semua di kelas E yang telah membuat masa-masa kuliah 

menjadi lebih berwarna walau kebersamaan kita cukup singkat dari pertama 

menginjakkan kaki di kampus tercinta ini.  

16. Anak-anak Mainhall Ojan, Rialdi, Randi, Rifan, Wicak, Deni, Erma, Nuke, 

Amoy dll. Terima kasih untuk kebersamaan serta dorongan, bantuan dan 

saran dari kalian semua. 

17. Seluruh teman-teman angkatan 2009 serta semua pihak yang telah membantu 

dan memberikan dukungan bagi penulis, yang karena keterbatasan penulis 

tidak dapat sebut satu persatu.  

Penulis menyadari berkat bantuan dari pihak-pihak tersebut jualah, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda semua lebih dari yang sudah Anda 

berikan.  

Teriring harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, 

mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. 

 

Bandung, Desember 2012 
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