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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh, 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT, atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan 

penelitian  serta dapat menginterpretasikannya kedalam laporan hasil penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Pengalaman Auditor dan Pengetahuan Mendeteksi 

Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik 

(Survey Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Kota 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. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Wawan Mulyana, BE dan Ibu Dede 

Nila Susilawati, S.Ikom, kedua Kakaku Wenny Griya Mulyawanti, S.E dan 

Winny Gantiny, S.H serta adiku Arga Alfaruk  yang selalu memberi semangat, 

dukungan materil, perhatian dan upaya serta doa sehingga penulis dapat 

mencapai cita - cita yang diinginkan. 
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2. Kepada yang tercinta Mamah dan Mai yang selalu mendoakan dan memberi 

semangat sehingga saya bisa sampai ke jenjang ini. 

3. Dr. 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. 

4. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE EKUITAS. 

5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS. 

6. Dr.H Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM selaku Wakil Ketua III STIE 

EKUITAS 

7. Dr. Hanifah, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 STIE 

EKUITAS. 

8. Lina Said, S.E., M.Ak., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 

STIE EKUITAS. 

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

dan bijaksana di kampus bagi Penulis. 

10. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan pengajaran untuk berbagi ilmunya 

selama penulis menuntut ilmu di STIE EKUITAS. 

11. Seluruh staf dan karyawan STIE EKUITAS yang telah memberikan bantuan 

dan kelancaran sehingga penulis dapat melaksanakan seluruh proses 

administrasi. 

12. Teman terdekat Muhammad Faqih Pratama Sika, S.E  yang selalu memotivasi, 

memberikan dukungan moril dan mental, membantu serta menemani dalam 

suka maupun duka selama penulis menduduki bangku kuliah dan menyusun 

skripsi ini. 
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13. Teman-teman seperjuangan selama penyusunan skripsi yaitu Lydia, Eki, 

Intan, Yovita dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu yang selalu memberi informasi penting dan dorongan semangat. 

14. Kawan-kawanku tersayang yang selalu memberikan keceriaan,kenangan 

indah, bekerja sama dan membantuku dalam pelajaran berbagai hal selama 

kuliah di STIE EKUITAS yaitu Rieke, SE , Eki, Tiara, Yovita, Baren, Jilly, 

Intan, Putri, Firda, Abang Dani, Bahrun, Adi Kuple dan Andi Kurniawan dan 

yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

15. Kawanku tersayang Tya Nurlianty, S.E yang memberikan saran-saran baik 

dan informasi untuk saya selama penyusunan skripsi ini. 

Karena keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman serta kesempatan 

yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, segala kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini 

lebih lanjut akan penulis terima dengan senang hati, guna perbaikan dimasa yang 

akan datang. 

Dengan mengharapkan ridha Allah SWT segala kebaikan bantuan, do’a 

dan motivasi yang diberikan kepada penulis, semoga semua yang diberikan 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga karya tulis ilmiah 

atau Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. 

Wassalamu’ alaikum warrahmatullahi wabaraktuh, 

 

Bandung,  Januari 2014 

 

                   Winna Garnita 


