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Assalamua’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Usulan 

Penelitian ini dengan judul “Pengaruh Independensi Auditor dan Bukti Audit terhadap Opini 

Audit” yang sesuai dengan tujuan dan tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat serta salam, 

semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Kita Nabi Muhammad SAW, serta para 

keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiaatnya, sampai pada kita selaku umatnya. Proposal 

Usulan Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 

Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer 

Indonesia  

Dalam penyusunan Proposal Usulan Penelitian ini, penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan baik isi maupun dari tata bahasanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis 

dalam pengetahuan dan kemampuan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga Proposal Usulan Penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri umumnya untuk para pembaca. 

Selain itu penulis menyadari bahwa Proposan Usulan Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bimbingan dan nasehat serta doa dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Proposal Usulan Penelitian ini. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah 

penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:  

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto,Msc, Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia  

2. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer 

Indonesia  

3. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

saran, kebijaksanaan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta 

memberikan motivasi untuk membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA, Selaku Dosen Wali AK-2 yang telah banyak 

membantu penulis selama perkuliahan  

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia.  

6. Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia yang telah membantu penulis melengkapi persyaratan administrasi.  

7. Yang tercinta kedua orang tuaku yang penulis sayangi, atas dukungan, kasih sayang dan doanya 

tidak hentinya. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan Bapak dan Ibu.  



8. Seluruh sahabatku yang telah memberikan dukungan selama menyusun skripsi  

9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan, penulis memohon maaf apabila tulisan 

kurang berkenan dan siap menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun berbagai pihak, 

Semoga apa yang telah saya sajikan dalam Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan 

umumnya bagi semua pihak yang membaca.  

Wassalamua’laikum Wr.Wb  
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