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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh, 

Puji dan syukur dengan hati dan pikiran yang tulus penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis 

dapat melaksanakan praktik kerja lapangan serta kemudian 

mengintepretasikannya kedalam laporan berjudul “Pengaruh Skeptisisme 

Profesional Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Survey pada Kantor 

Akuntan Publik di Bandung)”. 

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah 

SAW, para keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai akhir 

zaman. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian strata satu ( S1 ) pada jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi ( STIE ) EKUITAS Bandung. 

Penulisan laporan ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

yang telah banyak memberikan dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu 

penulis  menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Ayahanda Andi Soelawesiana dan Ibunda Tita Aminah yang selalu 

membimbing dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya. Ayah 

dan Ibu yang tak pernah lelah memberikan dorongan moril maupun materiil. 
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Ayah dan ibu yang selalu berdoa tak henti-hentinya untuk kesuksesan anak-

anaknya. 

2. Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Ekuitas Bandung. 

3. Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT. selaku wakil ketua I, Dr. Sudi Rahayu, SE., 

MM. selaku wakil ketua II serta Dr. H. Herry A Buchory,Drs.,SE.,MM. selaku 

wakil ketua III STIE EKUITAS. 

4. Ibu Dr. Hanifah SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Strata 1 Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung  yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu lina Said, SE., MM., Ak. selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi 

STIE EKUITAS. 

6. Bapak H. Usdi Suryana, SE, MM, Ak selaku pembimbing dalam penyusunan 

skripsi yang telah memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, 

arahan, nasihat, ilmu dan motivasi dalam penyusunan skripsi. 

7. Bapak Ramson Sinaga selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua terbaik 

dan bijaksana di kampus bagi Penulis. 

8. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE EKUITAS ) yang selama 

ini telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis dengan tulus dan sepenuh 

hati. 

9. Seluruh staf BAAK, BAU, dan Perpustakaan yang telah membantu dalam 

bidang non akademis. 
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10. Seluruh anggota dari Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Bandung 

terimakasih atas bantuannya telah menjadi responden sehingga memudahkan 

dalam pengerjaan skripsi. 

11. Teman terdekat penulis, Winna Garnita yang selalu meberikan dukungan 

moril, dukungan mental, penulis sangat mengucapkan terimakasih. 

12. Sahabat – sahabat seperjuangan dan sahabat – sahabat luar biasa lainnya yang 

telah banyak memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis. 

13. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini yang tidak dapat 

Penulis sebutkan satu persatu. 

Mudah-mudahan semua bantuan dan kemudahan dari semua pihak yang 

telah membantu penulis, merupakan amal salih dan mendapatkan balasan dari 

Allah SWT amin. 

Akhirnya penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi 

berbagai pihak, dan penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya. 

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh, 

 

  

Bandung,    Juli 2013 
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