
 

 KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-

Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita 

Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada 

kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi 

KAP Terhadap Kualitas Audit (Pada Perusahaan Food and Beverages yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)” Penyusunan skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.  Oleh karena itu, kritik dan saran 

masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, 

saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan 

inspirasi bagi setiap umatnya. 



 

3. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Tuti Herawati dan Bapak Endang 

Sumpena selaku orang tua tercinta yang selama ini telah memberikan 

nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak akan 

pernah tergantikan oleh apapun. Serta bersedia mendengarkan segala keluh 

kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.  

4. Eggie Sudrajat selaku adik, terimakasih telah memberikan doa dan 

dukungannya. 

5. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

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

dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. (Alm) Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, A.K., M.S., Ak. Selaku 

Ketua Badan  Pengurus Yayasan Widyatama yang menjadi inspirasi 

penulis dalam kehidupan sehari-hari. 

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

Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

10. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis 

menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama. 

11. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama menulis menjalani pendidikan di 

Universitas Widyatama. 

12. Aldi Ramadhan yang selalu sabar mendengar segala keluh kesah dalam 

proses penyelesaian skripsi ini, serta memberikan doa, motivasi dan 

dukungan kepada penulis. 



 

13. Teman-teman “AR” Anggit Purwitasari, Marsha Trianevant, Nita 

Rachmawati Garnita, Anggini Cintya Lestari, Devi Astriani, Ershandi 

Nurrachman, Yudi Ramdhani, Ade Setia Permana dan lain-lain. Terima 

kasih atas masukan, motivasi dan kebersamaannya selama ini dan selalu 

ada di saat susah dan senang.  

14. Teman-teman esbytoche, muti, lulu, kiki, rindy, lola, vinda, manda, nisa. 

Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dari SD sampai sekarang. 

15. Teman-teman menye-menye, amel, arisa, ichaocie, amni, opi, anggi. 

Terima kasih untuk masa-masa kuliah yang menyenangkan. 

16. Teman-teman kelas A yang sudah lulus maupun yang belum lulus, sukses 

buat kedepannya. 

17. Teman-teman seperjuangan, Arifin, Wisintya, Laiqa yang sudah bersama-

sama melewati masa-masa jenuh dan menunggu bersama pada saat 

bimbingan. 

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. 
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