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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

semua berkat, hikmat, kasih, anugerah, dan pertolongan-Nya yang telah menyertai 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul 

“Hubungan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektiv itas Pengendalian 

Internal Penjualan”. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan, dukungan, 

semangat, bimbingan serta pengarahan yang diberikan dari berbagai pihak. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberi semangat 

dalam proses penyusunan skripsi hingga terselesaikan. Rasa terima kasih yang 

ingin penulis sampaikan yaitu kepada yang terhormat: 

1. Mama dan Papa (alm) yang terkasih, Adikku Sandra yang telah memberi kasih 

sayang, semangat, dorongan, perhatian, dan doa yang sangat berpengaruh 

sekali untuk memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si.; sebagai dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak.; sebagai Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 
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4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA.; sebagai Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak.; sebagai Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak.; sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak R. Wedi Rusmawan, S.E., M.Si., Ak.; sebagai Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi. 

10. Para pengurus perpustakaan yang membantu penulis dalam melakukan 

penelitian kepustakaan. 

11. Bapak Tony Winarto, beserta ibu Cristine selaku Direktur Utama PT X yang 

telah memberi izin untuk mengadakan penelitian di perusahaan serta memberi 

informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Ibu Mona, Popy yang membantu memberikan informasi dan penjelasan segala 

sesuatu tentang PT X, serta seluruh staf internal audit, dan seluruh staf 

marketing yang juga membantu dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan penulis.    

13. Ci Santi yang telah memberikan informasi dan penjelasan yang penulis 

butuhkan mengenai penjualan dan piutang, Tuhan berkati. 

14. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. 

15. Keluarga Ii Biauw Heng, Icong, Siska, Ko Iwan, Ko Anton, Ko Dedy terima 

kasih buat bantuan, dukungan dan doanya. God Bless. 

16. Ci Lian, Ci Memey, Ci Lina, Ko Yapih, Ci Yanti, Tuaku, Tuakim yang telah 

memberikan semangat yang sangat berarti kepada penulis sehingga skripsi ini 

selesai. Makasih banget buat bantuan, dukungan dan doa nya. 
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17. Keluarga kuh Aay, Ci Licien, Susan, Hendra, Cek Popo terima kasih buat 

dukungan, bantuan dan doanya. 

18. Ii Akan dan Ii Eeng yang selalu menanyakan perkembangan penyusunan 

skripsi ini. 

19. Wewei, Amus, Caine, Apax, Grandy, Denny, Jeffry, Martin, Paul my best 

friend, thank  for all support and pray. 

20. Teman-teman kampusku: Henry, Fredy, Johan, Darius, Christian, Andri, 

Nelly, Iwan, Helsye, Yanti, Siska, Tono, Abbot, dan teman kampus lain yang 

penulis kenal yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis selama kuliah.     

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan senatiasa melimpahkan berkat 

dan anugrah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung, September 2006 

Penulis,  
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