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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

pancaran rahmat, restu, hidayah, setra karunia-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi 

Terhadap Kualitas Audit” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

jenjang pendidikan Strata-1 program Akuntansi pada Universitas Widyatama 

Bandung.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian inilah hasil terbaik yang 

dapat penulis berikan dan semiga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun 

sangat penullis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Berkat dukungan, bimbingan, saran, semangat, serta kritik yang diterima 

penulis, akhirnya penulis mampu menghadapi berbagai hambatan dihadapi. Untuk 

itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan 

kepada:  

1. Kedua orang tuaku papa-mama, Bapak Tata dan Ibu Suryati yang selalu 

senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, serta 

doa tulus dan ikhlas yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya selama 

ini yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. 
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2. Kakakku Cevi Cahyadi, yang selalu mendukung, membatu, dan 

mendoakan penulis dalam menyesaikan skripsi ini. 

3. Ua Titin dan Ua Asep, yang telah sangat membatu penulis selama  proses 

pengumpulan data, dan selalu mendukung penulis selama kuliah dan 

skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama dan 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. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S E., M.B.A. selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama.  

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

Universitas Widyatama.  

7. Bapak Dr.  R. Wedi Rusmawan Kusumah., S.E., M.Si., Ak, C.A selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

8. Bapak Bachtiar Asikin., S.E., M.M., Ak, C.A selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

10. Bapak H. Niki Hadian, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen wali yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan selama proses 

perwalian.  
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11. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen penguji yang 

telah menguji dan memberikan masukkan kepada penulis. 

12. Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen penguji 

yang telah menguji dan memberikan masukkan kepada penulis. 

13. Seluruh Dosen dari semester awal hingga akhir, yang dengan sabar telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah di 

Universitas Widyatama.  

14. Dinda Ayu Izmi, seorang yang sangat istimewa bagi penulis, yang selalu 

memberikan semangat, dan memotivasi penulis untuk selalu optimis dan 

pantang menyerah. Dengan sabar selalu mau mendengarkan keluhan 

penulis dan menemani penulis baik saat susah maupun senang. Semoga 

kita selalu bersama dan saling melengkapi untuk selamanya. 

15. Sahabat dari TK, SD, dan SMP “Lima Serangkai” M. Algi Rizky L, Femi 

Alfarishi, Agung Hermansyah, dan Rivaldy Azhary yang selalu bersama 

baik suka maupun duka, yang selalu kompak dan selalu kumpul bareng 

dan memberikan masa-masa yang menyenangkan yang tidak akan pernah 

ternilai dan tidak akan pernah terlupakan, semoga terus kompak dan selalu 

kumpul hingga kakek-kakek nanti. 

16. Yuni Yulianti teman seperjuangan semasa mengerjakan skripsi. Yang telah 

banyak memberikan masukan, bantuan, saling bertukar informasi, dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan merasakan susah 

senangnya bareng mengumpulkan data selama di Jakarta. Sukses selalu. 

17. Sahabat dekat penulis selama kuliah Andhika Ruswandi P. yang selalu 

mau mendengarkan keluhan dan cerita bareng bersama penulis, dan selalu 
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menemani penulis disetiap saat. Semoga kedepan kita sama-sama sukses 

mencapai cita-cita yang diharapkan. 

18. Sahabat penulis semasa sekolah di SMAN 4 Bandung M. Dimas T.R, Dwi 

Satrio Utomo, Mosa Arya, Jakaria Imam, M. Wahyu, dan M. Fauzan,  

yang telah mengisi masa-masa SMA yang menyenangkan. 

19. Seluruh teman-teman dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi masa bakti 

2014-2015 yang memberikan penulis pengetahuan dan pengalaman 

mengenai bekerja dalam sebuah organisasi dan masa-masa yang indah. 

20. Terimakasih kepada pihak yang walaupun kecil dan tidak secara langsung, 

namun keberadaannya  teramat sangat penting bagi kelancaran pembuatan 

skripsi ini. Kepada Provider telepon, PLN,  fotocopy, ibu/bapa penjaga 

perpustakaan, dan tak lupa Edward yang selalu menemani penulis selama 

kemanapun penulis pergi, dll. 

21. Serta untuk pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih banyak untuk membuat penulis selalu merasa berarti hingga 

saat ini. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang terlibat. 

Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

pihak. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. 
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