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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Sehat, Kompetensi,

Independensi, Integritas dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas

Audit (Survei : KAP di Wilayah Jakarta)”. Tesis ini merupakan syarat untuk

memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi

Universitas Mercu Buana Jakarta.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari dalam penyusunan penelitian

ini masih jauh dari sempurna, baik secara isi ataupun penyajiannya. Penulis

menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang

secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian

penelitian ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima

kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis

sehingga menjadi sumber kekuatan hidup.

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas Mercu

Buana Jakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Didik J Rachbini selaku Direktur Program Pasca Sarjana

Universita Mercu Buana Jakarta.

3. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Magister

Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta.
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4. Ibu Dr. Istianingsih, M.S,Ak., CA., CSRS selaku dosen Pembimbing yang

telah memberikan petunjuk dan masukan dalam penulisan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana

Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama kegiatan belajar.

6. Orang tua tercinta, mama Syoffia Osrita dan papa Edrianto, yang selalu

memberikan do’a dan dukungan dengan ikhlas, menjadikan inspirasi bagi

hidup.

7. Kakak dan Adik tersayang, Deny Rinaldo dan Liana Rahmadani serta seluruh

keluarga besar dari Nenek Delima maupun Nenek Yusna dan Yusni yang

selalu mendoakan dan menyemangati.

8. Imam Ardhiyuda sebagai teman dekat yang telah memberikan dorongan moril

kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan selalu menemani

kemanapun penulis pergi dikala penulis penat.

9. Seluruh Kantor Akuntan Publik di Jakarta yang telah memberikan bantuan

mengisi kuesioner dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan oleh

tesis ini.

10. Teman-teman di lingkungan Kompas TV yang selalu mendoakan dan

memberikan semangat hingga tesis ini dapat selesai.

11. Seluruh teman-teman program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu

Buana Jakarta yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan

kebersamaannya.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu.
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Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau,

penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan

lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis

untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua

terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 21 September 2018

Penulis

Winda Kurnia
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