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KATA PENGANTAR 

 

Assalamuallaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah yang menguasai alam semesta 

beserta isinya, karena kekuasaanNya dan kasih sayangNya penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga sangat bersyukur karena penyusunan skripsi 

yang berjudul ”Pengaruh Akuntabilitas dan Etika Auditor Terhadap Kualitsa 

Audit”, bisa segera diselesaikan. 

Penulisan skripsi ini merupakan usaha maksimal dalam segala keterbatasan. 

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan, serta pengalaman penulis, penyusunan  skripsi ini jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi sangat penulis harapkan demi perbaikan di 

masa yang akan datang. 

Dalam penyusunan skripsi  ini, penulis mendapatkan dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak, hingga terwujudnya skripsi  ini, untuk itu penulis sampaikan terima 

kasih, kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana. ST.MTselakuketua STIE EKUITAS. 

2. Dr. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM selaku Wakil Ketua I dan III STIE 

EKUITAS Bandung 

3. Dr. SudiRahayu, SE., MM selakuWakilKetua II STIE EKUITAS Bandung  

4. Dr. Hanifah, SE.,M.Si.,Ak selaku ketua prodi dan pembimbing, yang telah 

memberikan bimbingan petunjuk, dan nasehat-nasehat dari awal penulisan 

sampai selesainya skripsi ini. 
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5. Ibu Lina Said SE., MM., Ak. Selaku Sekretasis Program Studi S1 Akuntansi. 

6. Kedua orang tuaku tersayang Dadang Bagdja Slamet S.H dan Rosliyantiyawati 

serta adikku Rangga Dwi Putra yang selalu membantu dan mendoakan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Terima kasih untuk keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan member 

semangat kepada penulis sehingga senantiasa menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

8. Ria Suryani yang senantisa membantu, mendorong, dan memotivasi penulis 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk kesabaran dan 

kebersamaan yang membuat penulis menjadi lebih baik. 

9. Team “PINUZ” yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantias 

amembantu dan menemani penulis dalam suka duka selama di kampus tercinta. 

Sukses selalu untuk kita semua, Aamiin. 

10. Group “WARDOG” Aris Rahman Nugraha, Erwin Desiktiansyah, Akbar 

Guciano, Sahid, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang senantiasa membantu dan menemani penulis dalam suka duka. Sukses 

selalu untuk kitas emua, Aamiin. 

11. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya untuk semua teman-teman baik di 

lingkungan kampus dan diluar lingkungan kampus yang telah bersama-sama 

merasakan baik suka maupun duka bersama penulis, maaf sebesar-besarnya 

tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi kalian semua akan tetap di dalam hati 

penulis. 
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Akhir kata, sebaris doa penulis panjatkan semoga taufik dan hidayah dari Allah 

SWT dilimpahkan kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

untuk seluruh pembaca. Amin. 

WassalamualaikumWr. Wb. 

Bandung, Oktober 2013 
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