
    

  

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang 

selalu melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya dan solawat serta salam dihaturkan 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas karunia serta izin-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul „Pengaruh Akuntabilitas dan 

Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit” tepat pada waktunya. 

Penyusunan  skripsi  ini  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  dapat 

menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  

Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Namun, besar harapan penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. 

Meskipun banyak hambatan yang dialami penulis, namun berkat 

dorongan, bantuan, bimbingan, saran, fasilitas dan juga 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 orang tua, Ibu Wanti dan Bapa Muji yang tiada hentinya memberikan 

do`a, kasih  sayang, pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan materi yang 

tidak ternilai yang tak akan mampu terbalaskan dengan apapun. Kasih sayang 

yang tulus dalam membimbingku dan mendidikku hingga menjadikanku 

seperti sekarang ini. Serta kakaku Mega, yang juga selalu memberikan 



    

  

semangat, nasehat, motivasi, saran dan juga tawa. Semoga Allah SWT selalu 

memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi kami semua. 

2. Ibu Rafael G. Aida Wijaya, S.E.,M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik dan penuh 

keramahan hingga skripsi ini selesai. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak. Alm, selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. Yang juga selaku kepala dosen di kelas 

Seminar Auditing. Terimakasih atas bekal ilmu, motivasi dan juga nasehat 

dari beliau yang Insyallah tidak akan saya lupakan sampai akhir hayat nanti. 

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

Bandung.  

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

Universitas Widyatama.  

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi-S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

8. Seluruh staf Akademik, Prodi, Office boy, Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang juga telah membantu kelancaran selama perkuliahan. 

9. Delapan Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang telah bersedia menjadi 

responden dan meluangkan waktu guna mengisi kuesioner yang disebarkan 

penulis. 



    

  

10. Seluruh keluarga besar ―KOSAN & Playgroup‖ Jodi, Anna, Hadi, Fatwa, 

Kiki, Fadel, Opi Ari, Akbar, Ipang, Basir, Ariama, Gilang, Hendra, Oki, Rio, 

Sidik. Terimakasih atas tawa dan canda, keceriaan, dan kebersamaan dalam 

segala hal selama khususnya 3 tahun terahir ini di dalam satu atap kosan yang 

tidak terlalu besar namun tak terlupakan sampai akhir hayat nanti. Semoga 

hubungan silaturahmi kita akan tetap selalu terjaga dengan baik. 

11. Sahabat dan Kawan-kawan ―MC‖ Islam, Wira, Sonia, Seinda, Intan, Wenda, 

Gladi, Lofty, Dani, Dio, Bernard, Widi, Mugi, Yudi, Esar, Baheng, Radhi, 

Dito, dan teman-teman lainnya. Terimakasih untuk kegilaan, canda dan tawa 

yang kalian lakukan untuk menghibur penulis. 

12. Teman-teman semua di kelas E yang telah memberikan kenangan dan kesan 

yang baik di masa-masa pertama kita menginjakkan kaki di kampus tercinta 

ini. 

13. Teman-teman ―Kopma‖ Vina, Wildan, Shannaz, Fahmi, Arisa, Ale, Hadi, dan 

yang lainnya terimakasih atas saran, diskusi, dorongan, bantuan dan nasehat 

juga keceriaan dari kalian semua. 

14. 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. 

15. Serta pihak-pihak yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam 

penyelesaian Skripsi ini. 

Penulis menyadari berkat bantuan dari pihak-pihak tersebut jugalah, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 



    

  

kasih sayang dan anugerah-Nya untuk bisa membalas kebaikan mereka. Mudah-

mudahan skripsi ini bisa menjadi sebuah hadiah kecil untuk keluarga serta teman-

teman dan pihak-pihak yang selalu memberikan semangat. Sekali lagi penulis 

ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT  membalas kebaikan Anda 

semua berikan.   

Bandung, Juli 2013 

 

 

Guntur Pradipto Aji Raharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


