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 Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur yang sebesar-

besarnya pada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam setiap 

langkah yang dihadapi penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga 

menjadikan kemudahan yang harus disyukuri. Serta shalawat dan salam untuk 

Rasul kita Nabi Muhammad SAW. dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul : “ Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Account 

Officer “ ini dengan lancar. 

 Penulis telah berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Tetapi, selama penyusunan ini, tidak sedikit kesulitan yang dihadapi penulis yang 

dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. 

Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya. 

 Ucapan terima kasih ini, penulis sampaikan pula kepada: 

1. Bapak dan Ibu,  yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari sejak 

penulis dari taman kanak-kanak hingga akhirnya keperguruan tinggi, yang 

selalu memberikan doa, rasa kasih sayang serta bantuan moril dan materiil 

kepada penulis dengan segala keikhlasannya.  



2. Kakak-kakak penulis, Teh Rasih, Kang Ucup, Teh Atih, A Isan yang 

sangat mendukung besar atas pengerjaan skripsi ini. Dan tak lupa Saudara-

saudara dari keluarga besar Hambali yang membantu juga dalam 

pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. 

3. Kepada Bapak Moch. Kohar Mudzakar, S.E., M.Si., selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam memberikan bantuan, petunjuk, nasihat, dan arahan yang sangat 

berguna bagi penulis dari awal penyusunan sampai dengan selesainya 

skripsi ini. Mudah-mudahan amal kebaikannya dibalas melimpah oleh 

Allah SWT. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., (Alm.) selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko., Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Hj. R Ait Novianti, S.E., M.Si., selaku dosen wali penulis, terima 

kasih banyak atas segala do’a dan bantuannya selama perwalian. 



10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah memberikan berbagai ilmu, semoga jasa Ibu dan Bapak akan sangat 

berguna bagi penulis. 

11. Seluruh staf Administrasi, karyawan perpustakaan, dan karyawan yayasan 

Universitas Widyatama. 

12. Merdika Rizki Nurindah, yang selalu memberikan motivasi dan tenaga 

untuk penulis. Tanpa beliau pengerjaan skripsi ini tidak akan berjalan 

lancar. 

13. Seluruh pihak PT Bank Mega (persero) Tbk. Bandung, yang sudah 

mengijinkan penulis untuk meneliti di perusahaan. 

14. Flukeminimix, Farris K.G, Adi Ibrahim, Iqbal Amrulloh, Roby Aldino, 

Okky, Dika, Bobby, Oyah, Adit, Ogy Support kalian luar biasa. 

15. Teman-teman sepermainan, Fahmi, Rara, Dai, Aya, Eroy, Ita, Ojan, Anin. 

selalu membuat tertawa. 

16. Teman-teman Bank Mandiri, Anton, Erik, Belle, Gia, Uti, Dewi, Eri 

terimakasih sudah sering menemani disaat penulis sedang ujian perbaikan 

khusus. 

17. Andri, Dimas, Niki, Jalu, Coko, Upil seperjuangan untuk menyelesaikan 

skripsi. 

18. Teman-teman KSM, sudah memberikan kenangan organisasi yang 

menyenangkan. 

19. Teman-teman MM, yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 



20. Teman-teman Kopma, yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu. 

21. Teman-teman Pantai 05, yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu. 

22. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang telah penulis kerjakan ini dapat 

menjadi suatu karya yang bermanfaat khususnya bagi penulis juga untuk para 

pembaca dan berbagai pihak yang membutuhkannya, sebagaimana maksud dan 

tujuan dari penulisan skripsi ini.  

       Bandung, Juni 2013 
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