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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

 Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan pemilik segala ilmu. Shalawat serta 

salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada jungjunan dan panutan kita, 

manusia yang telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pembawa cahaya terang 

benderang dari kegelapan jaman Jahiliah, kepada panutan kita Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu 

istiqomah menjalankan ajarannya. 

 Atas rahmat dan ridha – Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme 

auditor dan independensi dalam melaksanakan audit yang ada di perusahaan, yang 

berkaitan dengan tingkat materialitas, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul 

“PENERAPAN PROFESIONALISME AUDITOR DAN INDEPENDENSI 

TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS (Survei Pada Kantor Akuntan Publik 

di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”. Untuk itu penulis 

ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak dan 

Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dengan penuh kasih sayang, keikhlasan 

dan kesabaran serta pengorbanan yang tiada hentinya, mendorong dan selalu 

memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian. Dalam kesempatan 

ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:  
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1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia.  

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia dan Dosen 

Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan petunjuk yang sangat berharga demi 

selesainya penelitian ini.  

3. Dr. Surtikanti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Komputer Indonesia.  

4. Dr. Inta Budi Setya Nusa SE., M.Ak., Selaku Ketua Koordinator Skripsi 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Komputer Indonesia. 

5. Assoc. Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., Ak, M.Ak., CA. Selaku Dosen 

Wali kelas 4 Akuntansi 1. 

6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia.  

7. Staff Kesekretariatan Program Studi Akuntansi (Mba Senny dan Mba Dona) 

yang telah memberikan pelayanan dan informasi.  

8. Kepada kedua orangtua tercinta terimakasih atas do’a, perhatian dan 

dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

laporan ini dan terutama dalam menjalankan aktivitas kuliah.  

9. Kepada sahabatku novita dan teman-teman yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan moril dalam menyusun penelitian ini. 
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10. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this 

hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for, 

for never quitting, i wanna thank me for just being me at all times. 

 Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa yang 

akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga laporan usulan penelitian 

ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu motivasi untuk lebih maju serta 

semangat berbuat yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. 

Terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

Bandung, 20 Agustus 2021 

 

 

              Penulis 

 


