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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan banyak kenikmatan, untuk setiap nafas yang terhembus, kekuatan, dan 

hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Rassulullah 

Muhammad S.A.W, untuk suri tauladan yang paling sempurna bagi seluruh umat 

manusia. Atas kehendak-Nya dan ijin-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu 

Terhadap Kinerja Auditor” pada 6 Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota 

Bandung. 

Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam  menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1di 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis 

harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 
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Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling 

mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. Alhamdulillah. 

2. Nabi Besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi setiap umatnya. 

3. Terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta 

H. Agus Irawan Argadinata dan Ibunda tercinta Hj. Djudju Djuariah Irawan, 

terima kasih mamahku dan papahku atas semua kasih sayang yang sangat 

tulus, semangat, dukungan moril dan materil, nasihat serta doa yang tidak 

pernah terhenti diberikan kepada penulis selama ini dan tak akan pernah ada 

yang bisa dibandingkan dengan apapun. Suatu kebanggaan tersendiri bagi 

penulis menjadi anak kandung mamah dan papah. 

4. Bapak Ibnu Rachman, DR., Drs., M.S.i., M.M., Ak., Qia selaku dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan 

tanpa lelah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Yth. Bapak/ Ibu selaku dosen penguji. 
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6. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E, M.B.A. Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. Selaku Wakil Rektor II 

Universitas Widyatama. 

9. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A., Selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.si.  Selaku Sekretaris Program Studi S1 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

13. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen wali yang telah 

banyak memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat kepada 

penulis dalam urusan perkuliahan. 

14. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini. 

15. Seluruh Staf Akademis, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis. 
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16. Untuk kakak-kakakku yang penulis banggakan, Dr. Dinna Meinar Daniawati, 

Risty Citra Wulandari S.E. dan Novica Maulidiasari S.E. terima kasih untuk 

tidak pernah bosan melihat penulis patah semangat dan selalu memberikan 

kepercayaan diri kepada penulis. Terima kasih pula telah menjadi sahabat dan 

tempat bernaung bagi penulis disaat semua tidak seperti yang diharapkan. 

Semoga kita dapat menjadi anak-anak yang sukses agar dapat membahagiakan 

dan menjadi kebanggaan orang tua kita. 

17. Seluruh keluarga besar dari pihak papah dan mamah yang selalu memberikan 

doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. 

18. Kepada Reihan Hidayah sebagai teman hidup penulis, terima kasih atas semua 

dukungan, semangat, canda tawa, perhatian, doa, waktu yang diberikan dan 

terutama kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Kehadiranmu sangat 

berarti bagi penulis. 

19. Terima kasih untuk keluarga Reihan, Ibu Emas, Bapak Ade, A ivan, Teh 

Mimma, Salma, Syilfa dan Ales yang selalu memberikan doa dan dukungan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

20. Tentunya kepada Sodara Setanah dan Senegara Kesatuan Republik Indonesia, 

Rendang Ramayanto si pinter, Dita Enur Fridayati si lucu, Thami Ayuraaaai si 

penyayang, Ghassani Gurun Zahara si tangguh yang selalu memberikan 

bantuan, mendoakan, menghibur, dan memberikan dukungan. Terimakasih 

atas pengalaman menyenangkan selama 4 tahun terakhir ini baik menjadi 
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teman kuliah yang baik maupun menjadi sahabat yang setia. Semoga setelah 

ini kita dapat bersama-sama terus. Aamiin. 

21. Kepada Ceu Melda Pratiwi si cerewet dan semua teman seperjuangan yang 

tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih atas doa dan dukungan kepada 

penulis. Semoga usaha kita dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. 

22. Semua anggota SWAG yang memberikan dukungan serta canda tawa kepada 

penulis. Kita harus tetap Smart Woles and Gaul ya. 

23. Teman-teman murid bimbingan Bapak Ibnu, kita telah berjuang bersama, 

semoga kita sukses selalu. 

24. Teman-teman SMA penulis, PPG Team dan CSM Team yang selalu 

memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 

25. Teman-teman Fakultas Ekonomi, Manajemen, Tekhnik, dan Bahasa Jurusan 

Akuntansi S1 angkatan 2011 Serta Kelas Karyawan yang tidak bisa 

disebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah akan selalu 

melimpahkan rahmat kepada sahabat, teman, dan orang-orang yang selalu 

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, juga anugrah yang luar 

biasa atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Aamiin. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan dan 

menjadi amal ibadah kita. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

              Bandung, 10 April 2015 

Penulis, 

 

  

Charisa Ashianti Putri 


