KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, dan karunia-Nya, penulis
dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Adapun tujuan dari Skripsi ini
adalah untuk salah satu syarat kelulusan dalam menempuh program studi Strata 1
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM). Dimana judul yang diambil penulis yaitu “Due
Professional Care dan Ketersediaan Bukti Audit Berpengaruh Terhadap
Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Survei pada Beberapa Kantor
Akuntan Publik di Kota Bandung)”.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari
sempurna baik dalam teknik penulisan maupun penyajian materi dan
pembahasannya. Hal ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan kemampuan
dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan
saran yang sifatnya membangun sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu
pengetahuan, khususnya bagi penulis.
Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis
untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing penulis
sekaligus dosen wali Ak-5 yang telah berkenan memberikan waktu, koreksi, dan
saran-saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
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Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi juga ini tidak terlepas dari
bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 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. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
4. Seluruh Dosen/Staf pengajar di Univesitas Komputer Indonesia yang telah
memberikan informasi yang penting dan bermanfaat.
5. Kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat dan
do’a.
6. Elisye, Cindi, Nicky, Fitri dan teman-teman Pejuang Skripsi lainnya terima
kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.
7. Semua teman seperjuangan di kelas Ak 5 dan seluruh teman-teman Akuntansi
angkatan 2016.
8. Semua anggota keluarga unit kegiatan mahasiswa YES (Youth English
Society).
9. Lee Taeyong yang kata-katanya memberikan Penulis semangat untuk
menyelesaikan Skripsi ini “your efforts will never betray you, all your efforts
will pay off”.
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10. NCT 127 dan lagunya Dreams Come True yang selalu menemani Penulis saat
mengerjakan Skripsi “When you feel stufy, just take a seat and rest for a while.
There’s no need to rush. If you don’t give up, keep it up like you do now”.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini yang
tidak bisa disebutkan satu per satu.
Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang
telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang memerlukan.

Bandung, September 2020
Penulis

Faza Ghassani
21116650

v

