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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum wr. wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Faktor-faktor yang Mendorong Akuntan Publik Member ikan Pendapat 

Selain Wajar Tanpa Pengecualian”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

 Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-

pihak yang turut memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, doa 

serta semangat. 

 Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 

yang terkasih dan terhormat: 

1. Yang terhormat, Bapak R.Wedi Rusmawan K, S.E., M. Si., Ak. selaku 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk 

membimbing serta memberikan petunjuk dan nasihat yang sangat berarti 

dalam menyusun skripsi ini. 

2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

3. Yang terhormat, Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M., Ak. Selaku 

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

4. Yang terhormat, para auditor yang telah bersedia meluangkan waktunya 

untuk mengisi kuesioner. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 
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6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Papah, mamah, yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberikan 

kasih sayang, materi serta doa-doanya…(berkat kalian akhirnya Uut bisa 

jadi sarjana ekonomi…luv u mom…dad) 

8. Kakakku Boren dan Boss Iwan, adikku Bona, keponakanku Rio dan Mimi 

tersayang yang selalu memberikan semangat lucu-lucu…(luv u all…) 

9. My Bebi, Mario Paul Dengah yang tidak pernah berhenti memberikan 

semangat…(Thanks ya bebi…). 

10. Mama Kansia yang selalu memberikan masukan-masukan hangat (thanks 

ya mama…) 

11. Orang yang di balik layar, pak Sendy (terima kasih pak buat bantuannya). 

12. Sahabat-sahabat terbaik: Nana (thanks bgt ya na dah mau terima ut selama 

ut di Bandung), Firza (thanks buat hiburan klo ut lagi sedih), Dini, 

Komeng, Daniel, Rafi, Ayu, Santun, Icha, Cunlan, Anis, Tia, Bow, Anton, 

Romy, Santi, Djuanda, Leo, Yohan, Abee, Taufiq dan buat anak-anak 

kosan dulu. 

13. Sahabat Alumni TC Crew :Ciuzz, Boyank, Eik, Lasut, Agil, Eri, Tipoe, 

Sabar, Chokie, Armyn, Akew, Uya, Dana, Tika, Intan, Ika, Uwi. 

14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca. 

 
       Bandung, April 2010 

 

                                                                                         (Lusy Valentina Bangma) 


