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Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kinerja Auditor Internal” yang 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan 

keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima segala saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan bantuan berupa dukungan moril, materil dan doa dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini, menjadi pendengar keluh-kesah terbaik 
bagi penulis dalam keadaan apapun, menjadi pemberi jalan dan solusi terbaik 

bagi penulis ketika menghadapi kesulitan, serta memberikan kesehatan yang 

sangat luar biasa manfaatnya dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak dan Mamah yang sangat aku sayangi dan cintai, atas cinta dan kasih 

sayang, dukungan, nasehat, doa yang tulus, segala pengorbanan, perhatian dan 

segala yang telah diberikan dalam membesarkan dan mendidik sampai penulis 

dapat menyelesaikan kuliah. 

3. Kakakku Ridwan, Tita, Hendra, dan adikku Edi yang sangat membantu dan 

mendukung  penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doanya. 

4. Kakak Ipar Rani, Asep, Dwi dan Keponakan-keponakanku yaitu Yasa, Rama, 

Azmy dan Luna terima kasih telah memberikan warna kehidupan bagi penulis. 

5. Bapak Dr. H. Nuryaman S.E., M.si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. 



6. Ibu. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K, MS, Ak selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA selaku Rektor Universitas Widyatama. 

8. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama. 

9. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Usman Sastradipradja, S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman Ak., QIA., Dan Ibu Rafael G. Aida, S.E., Msi., 

Ak. Sebagai Dosen Penguji.  

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bimbingan selama masa perkuliahan penulis. 

13. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada Pimpinan PT.Inti, PT.Telkom, PT KAI, PT.PLN dan PDAM, khususnya 
Staff dan Karyawan Unit Auditor Internal yang telah banyak membantu dalam 
penyusunan skripsi ini. 

15. Untuk teman-temanku: Ema, Puput, Ayu, Kang Indra, Mely, Nene, Putri, Neng 

Angke, Teh Lina, Teh Hana, Ratna, Delvi, anak-anak kosan dan semua teman-
temanku lainnya yang telah banyak memberikan spirit dalam penyusunan skripsi 

ini, yang selalu tulus memberikan dukungan bagi penulis dalam keadaan apapun, 

membangkitkan penulis saat jatuh, terima kasiih telah sekaligus menjadi 
keluarga bagi penulis, kalian semua adalah salah satu karunia dan anugerah 

terindah yang penulis dapatkan dari Allah SWT. 

16. Untuk teman yang jauh disana Mas Wayang dan Mas Budi, terima kasih atas 

kebaikan dan perhatianmu, yang telah menemani penyusun selama ini.  

17. Teman-teman Widyatama angkatan 2003, terima kasih atas bantuan, dukungan 
serta doanya, yang telah mengarungi bersama kehidupan di Widyatama. 

18. Tidak lupa pula terima kasih buat Akang-akang rental dan lain-lain atas 

inspirasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. 



19. Dan yang terakhir buat rekan-rekan penulis yang namanya tidak dapat disebut 

satu persatu, terimakasih atas dukungannya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Akhir kata semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk 

membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak. 

 

 Bandung, 27 Januari 2009 
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