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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 Dengan mengucapkan Alhamdulilah, puji, puja dan syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH KOMITMEN 

PROFESIONAL TERHADAP KINERJA AUDITOR”. Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena 

keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu, untuk perbaikan dimasa yang akan datang, penulis dengan senang hati 

akan menerima masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. 

 Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh 

bimbingan, dukungan dan doa yang sangat berarti dari semua pihak. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, berkenan kiranya 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Orang tua tercinta dan tersayang, Apa dan Mamah yang telah memberikan 

segala yang mereka punya, baik itu dukungannya, doa, perlindungan, 

perhatian, pengertian, kesabarannya yang tidak pernah berhenti. 

2. Bagian dari hidup penulis, Meilia Lufita, S.s. Terima kasih bersedia menjadi 

kakak yang selalu menjaga dan selalu memberikan saran-saran berharga, 

sahabat yang selalu setia menemani penulis dalam keadaan apapun dan teman 

berbagi cerita siang maupun malam. 



3. Almarhumah Nyonya Susi Susan Laksmita yang telah memberikan doa dan 

materiil. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terindah di sana. 

Amin. 

4. Bapak Dr.H.Islahuzzaman, S.E.,M.Si.,Ak, selaku pembimbing yang telah 

banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M, selaku Ketua Program Studi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak H.Usman Sastradipraja S.E.,M.M.,Ak, selaku Sekretaris Program Studi 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah,S.E.,M.S.,Ak, selaku Ketua Yayasan Universitas 

Widyatama. 

8. Bapak Dr.H.Mame S.Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

9. Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si.,Ak, selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

10. Seluruh staf pengajar pada Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama 

Bandung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna 

selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Widyatama. 

11. Keluarga besar di Kuningan dan di Bandung terutama Mimih Odah, Mimih 

Mindeung (terima kasih atas doa dan nasehatnya) dan Uwa Dedi. 

12. Teman-teman kampus penulis yang setia tersenyum dan selalu bersedia untuk 

berbagi waktunya serta membantu penulis: Eka, Astrid, Said, Reni, Yoseph, 

Iqbal, Hani, Iya, Bakri, Desi, Set-set, Githa, Delfi, Citra, Yeti, Ayu, Bastari, 

Feni, Anggi, Ari, Via, Nova, Freenita, Wina, Mei, Galih juga teman-teman 

angkatan 2003 dan 2002 lainnya. Terima kasih selalu menyemangati penulis!! 

13. Mustofa Zaid. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Dan tidak 

bosan-bosannya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  

14. Teman-teman di Digily Printing, teman- teman di Rawks dan Oink!. Terima 

kasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis. 



15. Teman-teman kostan yang dulu: Teh Iis, Bang Daus, Fani “Cute”, Fani 

“Scott”, Danang, Juli, Eben, Hendri, A Dani dan Toga. Terima kasih atas 

kebersamaannya selama 2 tahun. Juga teman-teman kostan di AR. 

16. Tidak lupa para Bapak/Ibu Staf perpustakaan. 

17. Bapak dan Ibu auditor yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuisioner penulis, terima kasih atas kerja samanya. 

18. Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang banyak 

membantu penulis selama ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT melimpahkan balasan 

berlipat ganda atas segala bantuan dan amal baiknya. Harapan penulis semoga 

skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan piha-

pihak yang membutuhkan. 

 

 

    

 Bandung, April 2008 

 Penulis, 

 

  Dwi Kartika Fitriyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


