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 Dengan memanjatkan puji syukur kehadira Allah SWT, karena berkat, 

rahmat, karunia dan kuasaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Auditor dan Etika Profesi 

terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik 
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syarat untuk memperoleh gerlar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di STIE 

Malangkuçeçwara Malang. 
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berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan 
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5. Drs Nanang Purwanto, Ak., M.M., MSA., CA selaku dosen wali yang selalu 

menyemangati penulis agar cepat menyelesaikan studi. 
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langsung dan memberi semangat atas studi yang telah penulis jalani. 



7. Teman-teman program alih jenjang dan teman-teman STIE 

Malangkuçeçwara yang selalu mendukung dan memberi semangat. 

8. Teman-teman perpajakan dan vokasi yang selalu menyemangati dan 

memberi dorongan. 

9. Om dan Tante serta adik-adikku yang selalu memberi semangat, bimbingan 
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membantu saya dalam menyelesaikan ketidakbisaan saya dalam 
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menemani dan memberikan kasih sayang sehingga mendorong saya segera 

menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik. 
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 Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi pihak yang 

memerlukannya dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari 
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