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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengaruh 

Pengalaman Auditor, Etika Audit dan Gender terhadap Kualitas Audit 

(Survey pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jawa Barat)”. Tesis ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program 

Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan survey pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Jawa Barat. Survey ini berhubungan dengan sikap 

skeptisme profesional seorang auditor dalam melakukan proses audit terhadap 

sebuah laporan keuangan. Survey ini diawali dengan melakukan penyebaran 

kuesioner yang berkaitan dengan variabel yang akan dianalisis, yaitu pengalaman 

auditor, etika auditor, dan gender. 

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

pengalaman auditor, etika audit, serta perbedaan gender terhadap sebuah kualitas 

audit laporan keuangan. Didalam variabel pengalaman auditor terdapat dua sub 

variabel, yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan 

laporan keuangan. 

Selanjutnya, etika auditor memiliki 5 sub variabel, yaitu integritas, 

objektivitas, kompetensi, kecermatan, serta kehati-hatian, kerahasiaan, dan 

perilaku profesional. Sedangkan sub variabel dari gender adalah laki-laki dan 

wanita, dan sub variabel dari kualitas audit adalah berdasarkan proses audit, 

berdasarkan hasil audit, dan keberanian melaporkan kesalahan audit. 
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Dalam penyusunan tesis ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, yaitu antara lain : 

1. Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E.,Ak.,M.M.,CA.,CPA. selaku Dosen  

Pembimbing I dan Bapak Dr. H.E.Ristandi Suharjadinata, Drs., M.M., PIA.,  

CPA., CPI., CA., Ak. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan  

arahan serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis dari awal  

penelitian hingga waktu tesis ini disidangkan.  

2. Bapak Prof. Dr. Mohd. Haizam bin Mohd. Saudi selaku Direktur Sekolah  

Pascasarjana Universitas Widyatama. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Karhi N. Sarjudin, S.E., Ak., M.M., CA. selaku Ketua  

Program Magister Akuntansi dan PPAk Universitas Widyatama. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. selaku Rektor Universitas  

Widyatama. 

5. Ibu Dr. Diana Sari, SE., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Dekan Fakultas  

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak, Mbu, Jaka Maulana, Dikdik Maulana serta keluarga yang telah  

memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk kemajuan masa depan. 

7. Leni Suciaty dan Adnan Magika Maulana yang selalu memberikan doa dan  

dukungan kepada penulis. 

8. Seluruh Pimpinan dan Auditor Kantor Akuntan Publik Roebiandini & Rekan. 

9. Seluruh Dosen dan Manajemen Politeknik Praktisi Bandung. 

10.  Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister  

Akuntansi Universitas Widyatama. 
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11.  Ibu Oki selaku bagian akademik Program Pascasarjana Magister Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

12.  Semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang berarti kepada penulis  

dari awal pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian tesis ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 

tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

 

 Bandung,    September 2019 

 

 

                Penulis 
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