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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya 

saya dapat menyelesaikan skripsi “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika 

Auditor terhadap Kualitas Audit (Survei pada beberapa Kantor Akuntan Publik 

Kota Bandung)”. Penyusunan skripi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat 

menyelesaikan program pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan maupun 

kesalahan karena keterbatasan yang dimiliki penulis, namun besar haparan penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. 

Meskipun banyak hambatan yang dialami penulis, namun berkat dorongan, 

bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka semua hambatan dan 

kesulitan dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kedua orangtuaku dan adik-adikku tercinta yang selalu mendukung dan 

senantiasa memberikan do’a dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan 

kesabaran serta pengorbanan yang tiada henti mendorong dan selalu 

memberi semangat Penulis untuk menyelesaikan Skipsi ini. 

2. Bapak Moh Mansur, DR., Se., M.M., Ak., Ca., Cpa. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang 

sangat baik hingga skripsi ini selesai. 
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3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak. (Alm), selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Dr. R. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama 

kuliah. 

8. Aji Noristian yang telah banyak memberikan setiap perhatian, motivasi, 

dukungan, semangat, masukan dan bantuan selama penyelesaian Skripsi ini. 

9. Irsandy, Budi, Lisda, dan Dedy terimakasih untuk segala bentuk 

dukungannya kepada penulis selama ini hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman kelas yang telah berjuang dan berusahan bersama dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyusun usulan penelitian ini. 

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas 

kepada penulis, akan dibalas dengan pahala dan rejeki yang berlimpah oleh Allah 

SWT Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir  ini jauh 
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dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna menyempurnakan Skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan Skripsi ini dapat 

bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua.  

 

Bandung, 18 Juni 2016 
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