
ii 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas anugerah dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “ Peranan Auditor Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Kas”. 

 Tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

agar dapat menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada :  

1. Yang tercinta Bapak (alm) dan Mamah, dan seluruh keluarga besar yang telah 

banyak memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa-doa yang 

menjadi dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

terima kasih banyak mah atas kesabarannya yang tiada hentinya memberikan 

dukungan moril dan materiil dalam membimbing penulis selama ini dan maaf 

atas keterlambatan dalam menyelesaikan kuliah selama ini tiada kata lain 

selain kata maaf dan terima kasih atas ketulusan dan cinta kasih yang begitu 

berharga dan setiap doa darimu yang selalu menyertai setiap napas dalam 

setiap perjalanan hidup penulis, you’re always be my best and I love you so 

much mom. 

2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, AK., QIA., CRM. Selaku 

pembimbing yang telah memberikan waktunya serta petunjuk-petunjuk yang 

sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas 

bimbingannya pak selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan lancar dan telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pengalamannya 

kepada penulis. 

3. Yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,  MS., Ak. Selaku ketua 

dari yayasan Widyatama. 
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4. Yang terhormat, Bapak Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D. E. A. selaku Rektor di 

Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat, Bapak Dr. H.  Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.  Selaku Dekan 

di Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat, Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat, Bapak Sadarudin dan Keluarga, selaku ketua IOM terima 

kasih banyak pak sudah banyak membantu penulis dan memberikan semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Yang terhormat, Seluruh Staff Dosen Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis 

selama perkuliahan. Semoga ilmu tersebut berguna bagi penulis di masa yang 

akan datang. 

9. Yang terhormat, Bapak Riza, selaku Manajer Yamaha Berlian Bandung yang 

telah banyak membantu dalam memberikan data dan ijin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian, terima kasih. 

10. Pour ma belle Agung Satrio yang selama ini telah banyak memberikan 

semangat dan inspirasi bagi penulis, terima kasih atas doa, dukungan, 

perhatian dan kasih sayangnya thanks for your spirit that I can get inspiration, 

je t’aime beaucoup pour toujours et merci beaucoup mon amour, tu es si 

coule, si doux et always be my best. 

11. Buat anak-anak Bekarbon 6 : Angel & Daniel, Indra (Dage) & Wican, Chumi, 

Maida & mas Julianto, tetap semangat thanks yach buat dukungan serta 

doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. 

12. Buat teman-teman tersayang: Eddy, ko Henry, De deti & Batak, a.Avip, 

a.Decom, Rangga, Ghia & Beben, Tony, Gilangno, Arya Comse & teh Mira, 

Agnes & K-Indra, Obie Brown & anak-anak Kostan Cikutra yang selama ini 

telah banyak membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

always be the best forever my friends never give-up. 

13. Teman-teman tersayang yang juga banyak memberikan semangat buat penulis 

dalam proses penyusunan skripsi ini : Hadian Hidayat, Irsyam Yahya, Dicky 
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Chiro, Kevin, Leo, a.Rano, a.Iqra, a.Danny Omen, a.Dendy, Teh nia, Erick , 

Morgan M, a.Yuni, Ari jenonk, Angga, Pandu, Dhanny, thanks you so much 

my friend for your support. 

14. Buat kakak-kakak tersayang : k-Mvit, Uchy & bang Vito, Bang Boyank, k-

Elma, k-Judith, bang Asnul, bang Bogel, bang Ija, bang Adjie, anak-anak 

Kuningan, makasih ya ka atas dukungannya selama ini.  

15. Buat teman-teman kampus seperjuangan : Wira Okta, Sigit, Chrislaniwati, 

Lia, Meilani, Viny, Septian, Herny, Dhanny, Adit, Anes, Eka, D-Hanny, teh 

Ussy, Risca, Niki, Nanda, Vina, Deasy, Nella, terima kasih atas semangatnya. 

16. Dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya 

kepada dosen penguji Sidang Skripsi Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang terhormat Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak 

dan Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak. Terima kasih banyak atas kemudahan 

yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan ujian skripsi dan telah 

berbagi pengalamannya serta memberikan nasihat yang sangat berharga bagi 

penulis di masa yang akan datang. 

 Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini dalam penyusunan maupun 

isinya  masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, 

kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu saran dan kritik yang membangun untuk menjadikan skripsi ini agar 

lebih baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan almamater sangat penulis 

harapkan. 
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