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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 

 Alhamdulillah segala puji  dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta berbagai kemudahan dan kelancaran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang diajukan untuk memenuhi 

syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung. 

 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Go Public di Indonesia”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat 

memperluas wawasan, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu, penulisan skripsi ini juga 

diharapkan dapat menjadi dasar yang berguna untuk pengembangan dan penelitian 

selanjutnya. 

 Pada kesempatan ini pula, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi 

ini. Khususnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, terima kasih banyak atas semua dukungan serta doanya selama 

ini.  

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing serta Pembantu 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah meluangkan banyak waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

3. Bapak H. Nuryaman S.E.,M.Si selaku dosen metodologi penelitian yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses penyusunan ini, dengan masukan dan arahan yang diberikan.  

4. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir A.K., M.Si.,Ak. selaku ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

5. Dr. H. Mame S. Sutoko Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 dan D3 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Usman Sastradipradja S.E., M.Si., Ak. selaku sekretaris Prodi Akuntansi S1. 
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8. Seluruh Dosen Universitas Widyatama, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang 

telah diberikan, sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan penulis untuk dapat 

menjadi pribadi yang lebih berkualitas. 

9. Seluruh staf administrasi perpustakaan Universitas Widyatama yang telah memberikan 

bantuan selama ini. 

10. Seluruh staf akademik, LB, LDE, dan PUPD yang telah sabar dalam memberikan 

informasi bagi penulis. 

11. Kakak-kakak penulis, terima kasih banyak buat semua dukungan, doa, dan tawanya 

selama ini.  

12. Untuk semua keluarga besar terima kasih atas doanya selama ini. 

13. Buat teman dekat dan semua sahabat, adit, jesi, tya, aci, dede, nta yang selalu ada untuk 

mendukung dan membantu penulis. 

14. Buat semua temen-temen alih program yang banyak banget jadi sampe ga bisa disebutin 

satu-satu, makasih buat doa, dukungan, bantuan, dan pertemanan yang menyenangkan 

selama ini, semoga kalian semua sukses. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

 

 

        Bandung, Juni 2010 

         Penulis  

 

 

        Alin Shoumi Lailani  

 

 

 

 


