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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia 

dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh 

Sikap Profesionalisme dan Pengalaman Auditor Terhadap Tingkat Materialitas 

Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan” dapat terselesaikan. Skripsi ini sebagai 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti. Kendala dan kesulitan yang 

dihadapi terasa begitu nyata dan berarti, namun dengan usaha dan tekad yang kuat, 

penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Walaupun demikian, penulis 

berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu 

akuntansi. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, 

petunjuk, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. 

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, rezeki, 

kemudahan dan ampunan kepada hamba-Nya, tiada Tuhan selain Engkau Ya 

Allah, hanya kepada-Mu aku memohon dan kembali. 

2. Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta (Ibu & Bapak) 
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Ibu Eko Sulasmi dan  Bapak Suratman yang selalu mendoakan setiap saat, 

memberikan semangat dan dukungan tanpa henti demi kelancaran studi dan 

skripsi untuk penulis dengan rasa penuh kasih sayang, kesabaran serta 

keikhlasan. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan, masukan, dan kritikan kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi 

penulis. 

9. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama yang 

telah membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini. 

10. Pimpinan dan karyawan KAP di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung yang telah 

bersedia mengisi kuesioner penelitian. 
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11. Adikku tercinta Shidiq Agung Nugroho yang terkadang membuat emosi naik 

karena ulah nya, tapi itu lah dia yang selalu memberikan doa dan semangatnya 

untuk penulis. 

12. Fariz Eka Nurfuad yang selalu menemani hari-hari penulis dan memberikan 

motivasi juga doa dan semangatnya kepada penulis untuk dapat lebih percaya 

diri dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat tersayang GIRLS! (Mega Natasha, Nur Afiati Sutardi, Nina Yuliantri, 

Tifanny Risca Erinaldi, Rista Riantisari, Rizky Nurul Utami, Rika Fadila, 

Anggita Resti Hamzah, Firsty Anandini) yang selalu memberikan doa, 

keceriaan, dan smangat di hari-hari penulis. 

14. Rekan-rekan angkatan 2008 dan semua pihak yang mendukung penulis 

hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

     Akhir kata, semoga Allah SWT, memberi balasan yang lebih baik dan 

melimpahkan kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

                                           Bandung, Juli 2012 

 

(Nugraheni Nur Safitri) 


