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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dalam skripsi ini penulis 

mengambil judul: “Pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi Auditor 

Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Bandung)”.  

 Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh 

program Strata 1 guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi 

Akuntansi di Universitas Komputer Indonesia.  

 Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari masukan, bantuan, dan dukungan 

semua pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada kedua orangtua terutama ibunda tercinta yang selalu memberikan doa dan 

dukungan dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan kesabaran serta 

pengorbanan yang tiada hentinya, memotivasi, dan selalu memberi semangat 

kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skipsi ini. Dengan segala ketulusan hati, 

penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati. Dra., SE., M.Si, selaku Wakil Rektor I – 

Bidang Akademik & Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Assoc. Prof. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Universtitas Komputer Indonesia. 

5. Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak selaku Dosen Wali Akuntansi 3  

angakatan 2017 sekaligus dosen pembimbing yang selalu meluangkan 

waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini 

terlaksana dengan baik. 

6. Assoc. Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M,Ak., Ak, CA selaku dosen 

penguji 1. 

7. Angky Febriansyah, SE., M.M selaku dosen penguji 2. 

8. Bapak/Ibu auditor dari 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang 

telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

9. Para dosen program studi akuntansi Universitas Komputer Indonesia yang 

telah membagikan ilmunya. 

10. Staf Sekretariat program studi akuntansi Universitas Komputer Indonesia 

yang telah memberikan bantuannya. 

11. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doa nya 

hingga saat ini.  

12. Para sahabat dan teman-teman Akuntansi 3 angkatan 2017 yang telah 

berjuang bersama dalam perkuliahan selama 4 tahun terakhir ini. 

13. Teman-teman akuntansi angkatan 2017. 

14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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 Semoga Allah SWT membalas jasa semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

memberikan pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun 

bagi pihak yang berkepentingan.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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