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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT atas segala nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Independensi Akuntan 

Publik Terhadap Opini Audit”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana tingkat Strata-1 Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Tidak lupa pula 

shalawat serta salam ditunjukkan pada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan 

panutan umat hingga akhir zaman. 

Auditing merupakan salah satu dari sekian banyak jasa penting yang 

berperan krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Peran tersebut, saat ini 

dibutuhkan para stakeholder pemangku kepentingan guna mendapatkan 

keyakinan memadai atas laporan keuangan perusahaan, terutama dalam 

perkembangan ekonomi global saat ini. Di era globalisasi saat ini, para pemangku 

kepentingan perusahaan seperti manajemen, investor, pemerintah dan masyarakat 

sangat membutuhkan jasa audit, laporan auditor sebagai salah satu output dari jasa 

profesional audit dibutuhkan oleh perusahaan ataupun entitas guna mendapatkan 

kepercayaan serta tambahan dana, baik dari pihak investor maupun pinjaman dari 

pihak bank. 

Dengan memiliki laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan 

auditor, perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding 

pesaingnya dalam mendapatkan tambahan modal, terutama untuk perusahaan 

yang terdaftar di bursa saham. Oleh karena itu, auditor memiliki peran penting 

dalam menjalankan proses audit, salah satunya bertindak profesional serta 

menjalankan proses audit sesuai dengan standar yang berlaku guna memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang 

material baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak hal yang kurang 

berkenan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Di balik 

kekurangan penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis sendiri, para pembaca, dan bagi rekan-rekan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata semoga Allah SWT membalas 

segala kebaikan yang kita lakukan dan menjadi amal ibadah kita. Amin. 

 

 

Bandung, Januari 2016 

Penulis 

 

 

 

Jaka Mulya Hernama 
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