KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur bagi Tuhan TYE yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat
menyelesaikan

skripsi

ini

dengan

“Pengaruh

judul

Kopetensi,Independensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit
Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan” skripsi ini merupakan
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas dan Bisnis Universits Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagaimana manusia biasa dalam penelitian ini
tidak

lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat

keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman.penyusun skripsi ini tidak lepas dari
bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak,
khususnya

Bapak

Drs.Suharmadi,

AK,.M.Si.,CA

selaku

dosen

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran,waktu, bimbingan,
semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang bermanfaat yang telah
diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis
mengucap puji syukur atas rahmat TYE yang telah mencurahkan
anugerahNya dan ingin bertrimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:
1. Bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan banyak kasih sayang,
nasehat,dorongan serta doa yang selalu menyertai setiap langkah hidup
penulis untuk menjadikan penulis lebih dewasa, mandiri dan
bertanggung jawab.
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2. Kepada kaka dan abangku yang selalu memberikan semangat dan
dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya.
3. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.
4. Bapak Dr. Harnovinsah , Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CMA selaku
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
6. Seluruh dosen dan staf program studi akuntansi fakultas ekonomi dan
bisnis universitas mercu buana yang telah memberikan segenap
ilmunya.
7. Kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasih atas bantuan , motivasi serta doanya.
Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Penulis
mengharapkan segala bentuk saran dan kritik untuk penyempurnaan
skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon
maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatas dalam
penulisan skripsi ini.
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