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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat 

dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul 

Pengaruh Audit Internal Terhadap Pemberian Kredit pada PT.Bank Danamon. 

Adapun Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulisan skripsi ini dirasakan jauh dari sempurna dan masih banyak 

terdapat kekurangan lainnya. Ini disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan, 

pengalaman, serta kemampuan penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan, bimbingan, serta doa dari semua pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu 

besar kepada penulis. 

2. Mama (Alm) dan Papa tersayang yang telah membesarkan dan mendidik 

penulis serta selalu memberikan doa, dan kasih sayang serta perhatian moril 

dan materiil kepada penulis dengan segala keikhlasan dan kesabarannya. Ini 

semua buat  mama (Alm) dan papa  

3. Kakak (Tommy&Dhyta) yang selalu bertanya “kapan lulus?” dan memberikan 

dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Makasih ya buat 

kesabarannya, saya selalu sayang kalian. 

4. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E.,M.M.,Ak. Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Alm .Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.M.S., Ak., selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Ibu Intan Oviantari, S.E.,M.Si.,Ak selaku wakil ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekomoni Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Islahulzzaman,S.E.,M.Si,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

9. Seluruh dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, terima 

kasih atas semua ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis 

menempuh kuliah di Universitas Widyatama. 

10. Kepada PT.Bank Danamon. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

11. Untuk Kara yang selalu memberikan gelak tawa di saat penulis mengalami 

kebuntuan. Semangat, dukungan yang sangat berharga dan selalu 

mendampingiku saat sedih dan bahagia. 

12. Untuk sahabat saya yang sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini :, 

Ardiles, Beni, Cius, Dendi, Isy.  Terima kasih atas dukungan, semangat serta 

masukannya selama ini. 

13. Teman-teman Thakur Crew : Dana, Tipoe, Surya, Akew, Didin, Sabar, Lasut, 

Paul, Coki, Awal, Black, Bos Wirman, Zulfi, Erpan, Agil, Okto, Dukun, Udri, 

Icca, Uwie, Tika, Intan, Diaz, Dede, Gia, Ivan, Dodoy, M.Marga,  atas waktu 

dan kebersamaannya selama ini.  

14. Banyak terima kasih untuk BARNET atas semua bantuannya yang sangat 

berlimpah dan tak terhingga. 

15. Dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu 

penulis. Semoga Allah SWT, melimpahkan berkat-Nya dan juga membalas 

semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini. 
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