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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas 

Hasil Pemeriksaan Aparat Inspektorat”. Adapun penulisan skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi S1 pada Universitas Widyatama. 

Dalam penulisan skripsi ini dari mulai persiapan, penyusunan, hingga 

penyelesaian, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta saran dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat, 

ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Mamah dan Bapak tercinta. Bapak Aep dan Mamah Neni, yang selalu 

memberikan kasih sayang, semangat, doa, dorongan, motivasi dan segala 

bentuk dukungan baik dalam hal moral maupun materil kepada penulis. 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan 

kepada Mamah dan Bapa. Terima kasih banyak Mah, Pak. 

3. Adik tercinta, Alma Syafira, terima kasih telah memberikan doa, semangat, 

dan segala bentuk dukungan kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar 

yang selalu mendoakan selama penyusunan skripsi 
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4. Ibu Rafael G.Aida Wijaya, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan 

dukungan, pengarahan, dorongan, dan masukan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Bapak Sendi 

Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan arahan kepada penulis 

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. R.Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Apriwandi, S.E., M.Sc., Akt. selaku dosen wali yang memberikan 

arahan kuliah serta dorongan bagi penulis dari semester awal  hingga 

semester akhir. 

12. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis 

menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama. 

14. Bapak dan Ibu Perpustakaan yang telah melayani dan membantu ketika 

penulis membutuhkan buku referensi maupun skripsi yang dicari. 

15. Dzakwan Fadhil terima kasih yang selalu sabar menemani, membantu, 

menghibur, dan memberikan semangat serta doa dari awal kuliah hingga 
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saat ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, pengorbanan, dan canda 

tawa yang telah diberikan. Semoga kita sukses bersama!Amin. 

16. Sahabat terbaik dari SMA hingga selamanya yang selalu ada M. Iqbal Dwi 

Putra dan Shani Zakiyyah, terima kasih sudah memberikan semangat, 

dukungan, dan canda tawanya. Sukses terus ya untuk kita!Amin. 

17. Terima kasih Huru Hara: Dzakwan Fadhil, Fika Ramdhany, Nur Fitria 

Lisdiana, Putri Nur Anggraeni, Ridhwan Nugraha, sahabat senang liburan 

dan senang makan-makan, terima kasih atas momen berharganya ya. 

18. Sahabat sekelas terbaik yang selalu ada Prima Resmala, Monica Prilly, Dian 

Anggraini, Maya Siti terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, dan canda tawanya.  

19. Terima kasih sahabat-sahabat XII-IPA5 yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas momen berharga dan terima kasih atas 

dukungan yang diberikan hingga saat ini. Semoga kita sukses ya!Amin. 

20. Sahabat Geng Alis Tebal Jiwa Kuat: Shani, Intan, Risa, Frida, Natasha, 

Destya, Dyah, Putri RNR, Rilia, Wina, Yunisa. Terima kasih sudah menjadi 

sahabat terbaik penulis dalam situasi apapun. Terima kasih banyak! 

21. Sahabat dari awal masuk kuliah: Egidia Novitry, Ossa Riskania, Gita P. 

Aryanti, Reine, Khairul Mustafa, Destria Galih, Ridwan Rusyana, Adhi 

Nugraha, yang sedang berjuang bersama-sama, terima kasih telah 

memberikan dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

22. Teman seperjuangan bimbingan Tri Gita, Handari Fitra, terima kasih sudah 

banyak memberikan masukan penulis selama penyusunan skripsi ini.  

23. Teman-teman kelas E yang bareng-bareng terus selama satu tahun awal 

kuliah, yang hobi piknik, terima kasih atas momen berharganya. 

24. Seluruh keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

25. Rekan-rekan Akuntansi 2012 yang telah memberikan masukan dan 

motivasi. 
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26. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam 

kesempatan ini, terima kasih atas semua dukungan serta doa yang telah 

diberikan. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang 

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

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas 

perbuatan kita, Amin. 
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