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Segala puji bagi Allah Subhânahû wa Ta`âlâ yang telah memberikan
karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pengalaman, Profesionalisme,
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Materialitas(STtudi Kasus Terhadap Auditor di Kantor Akuntan Publik di
Jakarta Selatan)". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari, sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan
yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Afly Yessie, SE., Ak.,
M.Si., CA,CPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran,
waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat
bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini, penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang
telah mencurahkan anugerahnya dan ingin menyampaikan terima kasih sebesarbesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah
membantu dalam menyusunan skripsi ini terutama kepada:
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Kedua orang tua tercinta Bapak Wirmansyah (alm) dan Ibu Armiati,
terimakasih untuk cinta, kasih sayang, darah, keringat, semangat,
nasihat dan motivasi yang tiada henti, serta doa yang tulus yang selalu
mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

2.

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

3.

Bapak Dr. Harnovinsyah, Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

4.

Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
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5.

Seluruh dosen-dosen dan Staf Program Studi Akuntansi S1 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan
ilmu dan pembelajaran diri melalui suatu kegiatan belajar mengajar
dengan dasar pemikiran analitis dan pengetahuan yang baik.

6.

Keluarga tercinta yang tak pernah henti memberikan semangat dan
kehangatan keluarga Sandi Rizki, Alfandi Mahendra dan Nasya
Pebriansyah.
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Sahabat sedari awal perkuliahan dimulai Sri Deviyani Andini Restu,
Melvina Dhini A, dan Elmanda Dentita Z trimakasih atas doa dan
dukungan selama 4 tahun ini.

8.

Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2014 yang namanya
tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan
kerjasama selama masa perkuliahan dan masa-masa penulisan skripsi,
semoga kita selalu sukses dan dibawah lindungan Allah SWT.
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Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima
kasih atas bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan
skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini.
Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran
sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak
langsung. Semoga skripsi ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa
pun yang membacanya.
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