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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakathu. 

Do’a serta syukur penulis selalu panjatkan kepada ALLAH SWT, dan 

tidak lupa Shalawat serta salam selalu tersalamkan kepada nabi sepanjang zaman 

Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Pengaruh Independensi , Keahklian Profesional, Lingkup Kerja Pemeriksaan dan 

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal 

(Studi Pada Pt. Bank Jabar Banten Kota Bandung) ”. Dimana penulisan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

menyadari masih banyak kekurangan, baik yang diketahui maupun yang tidak 

diketahui oleh peneliti. Dari kekurangan tersebut peneliti sadar bahwa tidak akan 

pernah ada satu hal pun yang sempurna, namun inilah hasil dari rangkaian proses 

yang dilalui oleh peneliti untuk berusaha membuat skripsi yang baik. Peneliti 

ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Terimakasih yang paling utama dan tak terhingga peneliti ucapkan pada 

ALLAH SWT, karena-Nya lah penulis tetap diberikan Iman serta Taqwa 

dan juga perlindungan, kekuatan, kesabaran, semangat. 

2. Dr. Acep Edison, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku pembimbing dan dosen 

yang selalu memotivasi, memberi saran hingga skripsi ini selesai dan juga 

yang menjadi inspirasi penulis. Terimakasih banyak . 
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3. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

6. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.. 

7. Dr. R. Wedi Rusmawan Kusuma, S.E., M.Si., Ak., C.A., Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Dosen Wali penulis 

yang selalu membantu penulis untuk menyusun rencana perkuliahan setiap 

semester 

9. Terima kasih untuk Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si., dan 

Muhamad Alan Jayaatmaja, H., S.E., M.M., Ak., yang telah menjadi dosen 

penguji dalam sidang skripsi penulis, 

10. Terima Kasih untuk para dosen-dosen Widyatama yang selama ini telah 

memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama saya berada di 

Universitas Widyatama.  

11. Penulis ucapkan terimakasih serta sampaikan rasa hormat pada Mamah 

dan Bapak tercinta, Terima kasih selalu menyemangati saya dengan 

berbagai cara agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 
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12. Terima Kasih juga kepada teteh dan adik-adik penulis yang selalu 

mendo’akan penulis. 

13. Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk Hilmi Mahmuda yang selalu 

menyemangati, memotivasi penulis untuk terus semangat dalam 

melakukan penelitian ini. Terima kasih . 

14. Terima kasih kepada Novi Fitriani S.E, Amalia Shabrina S.E, Meta 

Prameyta S.E, dan Cempaka Puspananda yang selalu memberikan 

semangat, motivasi, dan membuat hari penulis lebih berwarna selama awal 

perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih kawan. 

15. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang tulus 

menemani penulis dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis. 

16. Terakhir bagi seluruh pihak yang terlibat, membantu dan mendoakan 

terselesaikannya skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak tetulis disini, yang selama ini telah 

memberikan motivasi, do’a dan bantuannya.. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakathu 

Bandung, 16 Maret 2015 

 

 

 

Dian Rachni Iriani 


