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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pemilik 

segala ilmu atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Menunjang 

Efektivitas Pelaksanaan Sarbanes-Oxley Act Section 404" pada waktunya. Penulisan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini telah banyak menerima 

bantuan, bimbingan dan motivasi serta pengarahan dari berbagai pihak. Teriring rasa 

hormat dan terima kasih yang teramat tulus, penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tuaku Ibu Rita Utary dan Bapak Djadjat Sudrajat yang telah 

membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan dukungan baik moril maupun 

materil, serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan limpahan kasih 

sayangnya tanpa terbalas oleh apapun juga. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman Ak., QIA selaku dosen dan pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal skripsi sampai 

selesainya skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Ak., selaku ketua badan pengurus Yayasan 

Widyatama. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, SE., MM.,Ak, selaku ketua program studi 

Akuntasi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Usman Sastradipraja, SE., MM., Ak. selaku sekretaris program studi 

Akuntasi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Dr., H., Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Supriyanto Ilyas SE., Msi., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 



 iii

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

8. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama atas 

bantuan yang diberikan. 

9. Seluruh staf Audit Internal PT.Telkom, terima kasih atas bantuan yang telah 

diberikan. 

10. Kepada adik-adikku tersayang, Hanif dan Arif yang selalu memberikan warna 

dalam keluarga (jangan bikin kesal mama dan papa terus). 

11. Teman-teman penulis semasa kuliah, anak-anak Ramirez yang saking 

banyaknya sehingga tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Anak-anak 

Recidivist, Panther, ROR, Dokumentasi Plasma 06, Ina, Gita, Randhy, Yudi, 

Ibenk, Dany, Cicha, Fajar. Anak-anak WAC (Widyatama Accounting 

Competition), kalian telah banyak memberikan ilmu tentang keorganisasian. 

Anak-anak unit bola (Ardhi boz, Feby, abank Asher, Atenk Ferdinand, Ipey, 

Chaly Indro, Army Park Ji Sung, Kasrenk, Iting, Shanty, Indri). Seluruh 

panitia Prospek & Mabim 2005 dan 2006, divisi Mentor dan divisi Tatib. 

Seluruh panitia yang tergabung dalam Knowledge Management, Bunda Stevi, 

Pa Rully, Dwi, Bakri. Pa Fajar, Pa Pras. Anak-anak KNC (Kawasaki Ninja 

Club), Anak-anak SOSI Sport Club. Untuk anak-anak TBI (The British 

Institute). Dan semua teman-temanku di Universitas Widyatama yang tak 

dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan warna dalam kehidupan 

penulis. 

12. Teman-teman Seguru Seilmu, Anak-anak Himusay 354 dan Bangsal 13 yang 

selalu memberikan suasana segar. Andri, Cheri, Teguh, Sukma yang selalu 

semangat dalam mencari ilmu dunia dan akhirat juga dalam mencari belahan 

jiwa. Anak-anak CAI (Cinta Alam Indonesia 2002,2003). Mas Indra yang 

sekarang ada di Sumatra terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat yang 

berguna bagi penulis. 
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13. Buat my best friend Rd. Yogi Subagja, Randhy, Dwi, Eci dan Luri yang telah 

bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis baik tentang skripsi 

maupun tentang permasalahan hidup, memberikan solusi dan semangat dalam 

permasalahan hidup dan memberikan pengertian tentang arti sebuah 

persahabatan dalam hidup penulis. Rico yang sudah mengenalkan penulis 

dengan seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.  

14. Seluruh sesuatu yang tak pasti, Soraya, Indri, Indah, Devi, Nike, Dwi, Nadia, 

Maisara, Cicha terima kasih telah memberikan penulis pengertian tentang 

makna sesungguhnya hidup ini. 

15. Achnes Dedet yang telah memberikan semangat dan motivasi pada penulis 

untuk segera menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Senyuman hangat itu akan 

selalu terasa, walaupun cinta yang tak pernah berhenti dari denyut nadiku tak 

pernah terucap. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan 

melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Aamiin. 

 

       Bandung, Oktober 2007 
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