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KATA PENGANTAR  

 Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat-Nya yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh 

Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Maksud 

penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam  menempuh 

ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

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

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling 

mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan karunia-

Nya yang begitu besar kepada penulis. 

2. Papa dan Mama tercinta atas semua kasih sayang, bantuan, dukungan, nasihat 

serta doanya yang telah diberikan kepada penulis selama ini. (Terima kasih 

banyak papa mama, Maafkan anak nakal mu ini mah, pah). 

3. Adikku tercinta Alvin Kaisar dan Emil Kaisar, yang telah menemani dan 

memberikan penulis semangat untuk meneruskan cita-cita dalam 

membahagiakan keluarga khususnya Papa dan Mama. 

4. Abah (Alm), Emak , Ayang kakung (Alm), Eyang putri atas semangat, doa dan 

dukungannya selama ini. 

5. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., Ph.D,.CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 
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petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi 

ini. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Sugiartiningsih, S.E., M.M., Ak selaku Dosen Wali penulis yang selalu 

memberikan bimbingan kepada peneliti selama melaksanakan perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

9. Kepada 15 Kantor Akuntan Publik di Bandung yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan 

untuk penyelesaian skripsi ini.  

10. Chirstina Damelia Terima kasih atas dukungan bantuan dan motivasi yang 

sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis 

11. Sahabat Terbaiku : Fadel Ramadhia, Yanuar Ilham, Yusdinar Oktora, Virsa 

Septian, Novita Rizky, Risang Cahyo,Adjie wardhani, Lambang Kumara, 

Lazuardi Irham, Ayip Muhammad, Rama Purwadi, Lady Soraya, Baiduri Noor, 

Aldy Ramadiansya, Prabowo Prasetyo Terima kasih atas semua dukungan, doa 

dan Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

12. Seluruh anak-anak Akuntansi’09 yang telah banyak memberikan pengalaman 

berharga dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

13. Teman-teman seperjuangan angkatan’09 yang masih tersisa segera selsaikan 

tanggung jawabmu 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,          

yang telah memberikan bantuan moral dan materiil dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 
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Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang 

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

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

perbuatan kita, Amin. 

 

 

 

 

       Bandung, 5 November 2015  
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