
KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hiadayah-Nya 

penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul, “Faktor-faktor yang 

Dipertimbangkan Auditor dalam Mengumpulkan Bahan Bukti Audit yang 

Kompeten”, sebagai salah satu syarat utama dalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

 Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak 

menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk serta doa dari berbagai pihak selama 

masa penelitian maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 

segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

dorongan dan dukungan yang sangat berharga ini, terutama kepada yang 

terhormat : 

1. Keluargaku terkasih, Papa dan Mama, serta Kakak-kakakku yang telah 

memberikan kasih sayang, semangat, dorongan dan doa yang paling tulus. 

Tiada kata yang paling indah selain memberikan yang terbaik dalam keluarga 

ini yang selalu mendorongku untuk maju dan semoga keluarga ini penuh kasih 

dan suka cita. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

begitu baik meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukkannya 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak H. Supriyanto Abdillah Illyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan. 

7. Seluruh staf administrasi, sekretariat dan perpustakaan Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis. 

8. Teman-temanku Angkatan 1998 sampai dengan 2003 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu. 

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu. 

Dengan hati yang tulus dan ikhlas serta kerendahan hati, penulis 

memanjatkan do’a kepada Allah SWT semoga melimpahkan kasih dan karunia-

Nya kepada semua pihak yang penulis sebut di atas dan sekali lagi penulis 

mengucapkan terima kasih. 

  Akhirnya, sebagai karya manusia biasa penulis menyadari pasti ada 

kekurangan dan kelemahan yang terdapat didalam skripsi ini. Untuk itu Penulis 

terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca 

untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. 

 

 

Bandung,   Oktober 2007 

 

 

 

(Lukman Nurjana) 


