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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas
Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris
Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan)”. Skripsi ini merupakan syarat
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
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 tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Faisal Riza, SE.,AK., M.Ak
., CA., CPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran,
bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat
yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis
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2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
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5. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan
kepada penulis.
6. Teman-teman perjuangan selama masa kuliah Suryo Aji Saputro, Rofi Luthfia
Faishal, Muhammad Ipal Maulana, dan Hapidz Alwi.
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disebutkan satu persatu
10. Teman kosan Bang Parhan yang selalu meminjamkan tempat kosan kepada
penulis
11. Teman yang telah mendengarkan curhatan serta keluh kesah penulis dan juga
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12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih
atas bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya
pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun
dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang.
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