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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi dan Pemahaman Good 

Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Kota Bandung)” untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar 

Sarjana pedidikan  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi 

lebih baik lagi. 

Dalam proses penyusunan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama berbagai 

pihak yang telah memberikan saran yang bersifat moril maupun materil yang 

bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, penulis juga banyak berterimakasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia 

2. Assoc. Prof. Dr. Ely Suhayati, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Univesitas Komputer Indonesia. 



3. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak selaku Ketua Pelaksana Sidang 

5. Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si selaku Dosen Wali Kelas AK-2 

Angkatan 2017 Program Studi Akuntansi Jenjang Pendidikan S-1 

Universitas Komputer Indonesia 

6. Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah sabar membimbing penyusunan skripsi 

7. Orang Tua, adik dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan 

bantuan, baik moril maupun materil serta do’a restunya dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

yang telah banyak memberikan do’a serta semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

bagi pihak lain untuk masa yang akan datang sebagai bahan acuan atau referensi 

dalam pelaksanaan skripsi. 

 


	KATA PENGANTAR

