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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum.wr.wb 

Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji dan syukur yang tak terhingga 

penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah 

juga inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Gender, Tekanan Anggaran Waktu, Kompleksitas Tugas, dan 

Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment Pada Kantor Akuntan Publik Di 

Jakarta” 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan ini 

penulis juga mempunyai keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan 

berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak DR. Ir. Arief Kusuma AP, MBA., selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul 

3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul 

4. Ibu Yosevin Karnawati, SE, MM, M.Akt , Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada 

penulis. 
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5. Seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta yang telah 

bersedia menyisihkan waktunya untuk memberikan bantuan selama pengambilan 

data. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan bimbingan, 

pengetahuan, dan motivasinya.  

7. Kedua orang tua dan adik-adik penulis tercinta yang dengan kasih sayang telah 

banyak memberi dukungan baik secara material dan moril untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah 

memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

dan semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

bagi semua pihak yang membutuhkan. Wassalamualaikum.wr.wb 
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