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KATA PENGANTAR 

 

Salam Sejahtera, 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga karena 

berkat dan kasih setiaNya, skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya tercapailah 

segala kewajiban setelah melalui berbagai proses panjang yang memerlukan 

pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Praktik Irregular 

Auditing di Kantor Akuntan Publik” ini. 

 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama. Penulisan 

dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam 

memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, serta bantuan kepada penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta, maria ga tau mau bilang apa yang pasti makasih 

banget.. papa n mama selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik 

buat anak-anak nya.    

2. Yang terhormat Bpk. Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan, dorongan, dan masukan kepada penulis selama 

penyelesaian skripsi ini. 

3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., S.E., M.S., Ak. 

selaku Ketua Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Yang terhormat Bpk. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D. E. A, selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat Bpk. H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bpk. Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua 

Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 



 ii

7. Yang terhormat Bpk. Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak. selaku 

Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama.  

8. Segenap staf dosen yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan 

wawasan berpikir kepada penulis selama masa perkuliahan. 

9. Segenap staf dan karyawan Administrasi dan Perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu kelancaran dalam 

menyelesaikan studi. 

10. Abang_qu (reno n eric) n adik_qu (kocu) yang selalu beri dukungan 

supaya cepat-cepat tamat... thank’s n luv u all!  

11. Buat Dedy_qu, ga tau maria mau ngomong apa lagi yank, yang pasti 

makasi untuk semuanya moga dedy_qu masih terus doain maria biar kita 

terus baek-baek aje ye... Ok! £uV Ǜ sÖ MúćH...... hehe.... 

12. Teman-teman aq anak2 asrama “William Booth”, n anak2 sumatera 

abiezzz.. ( aak si_kuman, melan, pe2n, fitri padang, ifon, nani ) thank’s 

untuk bantuan kalian smua. Good bless u all. 

13. Teman-teman kampus ( astrid, fitri jilbab, shinta, omi, riri, dll ) makasi 

untuk kebersamaan kita selama kuliah, “jangan lupain aq ya.....” 

14. Teman-teman kos ( ayu, teh iin, naomi )  

15. Teman-teman lainnya yang ga dapat diungkapin satu-satu, maaf ya jangan 

marah...ok! 

 

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amien. 

 

 

Bandung, Juli 2007 

 

 

Penulis 
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