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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya serta sholawat dan salam penulis ucapkan kepada 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan 

menunjukkan jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik (Pada 

Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat akademik dan untuk memperoleh gelar sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan masukan yang membangun 

terkait penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan skripsi ini untuk 

menambah referensi informasi dan pengetahuan.  

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan, 

bimbingan, motivasi dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan hati penulis 

menghaturkan terimakasih terutama kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, karunia dan ridha-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 
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2. Mamah Nurjanah dan Bapak Yayan selaku Orang tua penulis. Terimakasih 

atas dukungan dan semangat serta doa yang tidak pernah putus sebagai 

sumber energi yang sangat luar biasa untuk penulis. 

3. Bapak Muhamad Alan Jayaatmaja, H., S.E., M.M., Ak. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan 

ilmu dan masukan yang bermanfaat bagi penulis, serta kesabarannya 

selama penulisan skripsi ini. 

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

S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, Ak., M.S., Ak. (Alm) selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama atas nasihat dan pengajaran yang diberikan 

saat penulis menempuh kelas seminar auditing. Semangat mengajar ibu 

akan selalu saya kenang. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan. 

9. Pimpinan beserta seluruh staf auditor di KAP yang dijadikan tempat 

penelitian bagi penulis terimakasih atas kesediaanya membantu penulis 

dalam melakukan penelitian.  
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10. Kakak tersayang Tini Nur Yanni yang selalu memberikan do’a, semangat 

dan selalu mendengarkan semua keluh kesah penulis. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan kesehatan dan menjadikan kita sebagai keluarga 

yang selalu dilindungi oleh-Nya. 

11. Khusus untuk Luski Dean Peryusfita sahabat tercinta terimakasih masukan 

dan saran, motivasi dan dukungan serta doa dan semangat yang tiada henti.  

12. Untuk Vinda Nurlitasari terimakasih telah menyediakan kupingnya untuk 

sekedar mendengar keluk kesah penulis. Untuk Siti Nuke Nurfatimah 

terima kasih banyak sudah jadi teman bertukar pikiran, atas saran, 

masukan dan motivasinya. Sukses selalu untuk kalian :D 

13. Teman seperjuangan penulis dalam proses penyebaran kuesioner Puri 

Nurmalitasari terima kasih dan sukses selalu buat puri. Natasya Aulia dan 

Ken Zahra Anggarani terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk 

konsultasi mengenai skripsi. 

14. Seluruh keluarga besar menhol holic. 

15. Keluarga besar kelas A akuntansi ’09 (the chilukba community) 

16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi ’09 Universitas  Widyatama. Sukses 

untuk kalian semua. 

17. Teman-teman diluar kampus yang selalu kasih dukungan dan semua pihak 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak 

sekali bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Apabila terdapat hal-hal yang 

kurang berkenan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu, 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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