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KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirrahmanirrohim, 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

AllhamdullilahiRobbil’aalamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT, karena atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, 

serta anugerah yang tak terhingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dengan judul “HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN 

AUDITOR INTERNAL TERHADAP REDEFINISI AUDIT INTERNAL  

DENGAN KEPATUHAN AUDITOR INTERNAL ATAS STANDAR 

PROFESI AUDIT INTERNAL ”. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program pendidikan strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun 

pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman serta kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dimana dapat memberikan manfaat dan 

dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang. 

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-

pihak yang turut memberikan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak 

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, do’a serta semangat. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 

yang terkasih dan terhormat: 

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA ., selaku dosen 

pembimbing  yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk membimbing serta memberikan pengarahan yang berharga kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 
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2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

4. Bpk H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat Bapak Eriana Kertadjumena, S.E.,M.M.,Ak, selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bapak Usman Sastradipraja, S.E.,M.M.,Ak, selaku 

Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang berharga hingga akhir 

studi. 

8. Ayahanda Drs. Harmoyo (alm).,yang telah memberikan dorongan kepada 

penulis semasa hidupnya, sehingga penulis  dapat menyelesaikan skripsi, 

meskipun terlambat, ”makasih pa, febi dah beres kuliah, bi rasa pa bisa 

tenang diatas sana sekarang.,bi minta bimbingan bapa buat hidup 

selanjutnya. terimakasih banyak pa”., Ibunda Sukesi Harmoyo., yang telah 

memberikan penulis makanan – makanan enak, uang jajan, sedikit 

wejangan., ”ma bi sekarang udah sarjana, makasih banyak buat semua 

yang mama kasih buat febi, yang utama doa – doa mama yang manjur 

banget nget nget, bimbing bi ya buat hidup bi selanjutnya. Makasih 

banyak ma”., dan juga ats atas segala kasih sayang, dukungan, do’a, 

pengorbanan, perhatian dan segalanya yang telah diberikan dalam 

membesarkan dan mendidik penulis sampai penulis dapat menyelesaikan 

kuliah. 

9. Kakak-kakakku, Yosi Eko Putro, dan Dwiningrum, atas segala dukungan, 

do’a, perhatian dan segalanya yang telah diberikan sampai penulis dapat 

menyelesaikan kuliah. 
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10. Seluruh staf administrasi, karyawan dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama. 

11. Para auditor internal PT Kereta Api Persero, PT PLN Distrik. JABAR & 

Banten, PT Pertamina Unit Pemasaran III Bandung, PT. Bank Rakyat 

Indonesia, dan PT Pos Indonesia., yang telah meluangkan waktu untuk 

membantu penulis. 

12. Bpk Slamet Sugiyono, manager operasional PT. BRI kantor cabang 

naripan untuk menjadi pembimbing  kedua, terima kasih atas semua saran 

dan bantuannya. 

13. Yang terkasih Rika adut yang memberikan kenangan indah, meskipun 

sebentar,”kangen dut ama kamu, makasih banyak, RIP disana”., juga 

selalu bersabar dalam menghadapi penulis dan memberikan yang terbaik 

bagi penulis selama hidupnya, terimakasih untuk segala perhatiannya. 

14. Keluarga besar Patmodiharjo dan keluarga besar Harjosumarto 

15. Untuk teman-teman dekat, semasa di SMU 14 Bandung : Gope & Anom, 

Yanti, Gede, Erli, Edi, Buluk, Rina & Rizal, Icha & Tio, Santi, Atin, 

Riana, Kunto, Valas, Sandi, Vita, Angga, Agung, Potet, Fahru, Retno, 

Ajeng, Tari, Achi, Falih, Histar, Pocong, Yosep, dan semua teman – teman 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

16. Untuk teman – teman PATE ( D-1, POLBAN) : Aa Iman, Astril, Mehong, 

Gandi, Heru, , dan semua teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

17. Untuk teman – teman Pos Bersatu : Aip, Awal Bolotz, Agung aki, Kevin, 

Dikdik, Dutenk, Emon&Trisha, Opay, Koi, Gamal, Gin-gin, Gay, Pepep, 

Kamal(arab playboy), Nana, Nunu, Opiq, Oi, Ruben, Rangga, Enyek, dan 

semua teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

18. Untuk teman – teman Video Ezy Headboy, Rendy & Tiara, t’Ully, Mas 

Ogie, Om Wawan, Pipit, Ade, Emoo, Gobed, Dukun, Boa, Ustad, Beben, 

Buta, Mba Ntus, dan semua teman – teman yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 
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19. Untuk teman – teman, dari seluruh penjuru : Adi jeprut, Diki, Budi, Acil, 

Bayu, Kentung, Umar, Arip, Didin, Ovy, Ratih, Kadai, Lia, dan semua 

teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

20. Untuk teman – teman Khagets : Desy (meni pundungan), Lita Zahara binti 

Itilatipah, Moudy okeh, Kevin, Mas Ary, Ibu Icih, Akong, Antay, Ika, 

EMP, dan semua teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

21. Untuk anak-anak angkatan 2001 : Ardi, Rivan, Tukul, Dela, Duki, Farhan, 

Kie, dan semua teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

22. Seluruh teman-teman Ak.02 : Abay, Dery, Septi, Maya, Dina, N’q, 

Raymond, Diki, Nikko, Marga, Boyang, Nurman, Bunga, Tia, Vina, dan 

semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

23. Seluruh teman-teman ENSEFAL : Tono & calon Istrinya, Anggi (Makasih 

dah jadi tempat curhatan), Abang, Ajuy, dan semua teman – teman yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

24. Seluruh teman – teman SOCERCUP : Fadel, Adam, Bang Adi, Bang 

Andri, Budi, Ici, Gilang, Mang Hafid, Aa Anggi, Febi, Aa Boboy, Ariel, 

dan semua teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga ketulusan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat ridho dan balasan dari Allah. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.  

Jazakumullahu khairan katsira. Amien. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

           Bandung, 04 Mei 2007 

 

 

                                                                                              Febianto Trilaksono 


