
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang 

pencipta alam dan semesta yang telah menghidupi, mendengarkan doa dari 

penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Audit 

Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan”.  Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan agar dapat mengikuti Sidang Sarjana Strata-1 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan doa, semangat, 

pengarahan, bimbingan, dan bantuan mulai dari saat mempersiapkan, menyusun 

hingga dapat menyelesaikan skripsi. Oleh sebab ini, penulis ingin mengucapkan 

rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta anugrahnya kepada penulis. 

2. Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang 

dan dengan tulus memberikan semangat dan dorongan baik spiritual, moril 

maupun materil kepada penulis dalam menyelsesaikan skripsi. Tanpa ada papa 

dan mama penulis tidak bisa mencapai keberhasilan menjadi sarjana. I Luv U 

so much Mom and Dad.  

3. Untuk Kakak dan Adik-adikku yang sangat aku  sayangi dan cintai a’Dani, 

abang Yuda, Apen, serta tidak lupa juga buat mak iyeh, sendi dan wadi terima 

kasih buat semuanya. 

4. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran ditengah kesibukannya untuk 

membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan dorongan yang sangat 

berarti bagi penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S. Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame S, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 



 

 

8. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program 

Akuntansi Fakulatas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., Bapak Dr. H. Islahuzzaman., S.E., 

M.Si., Ak., Bapak H. M.Alan Jayaatmadja., S.E., M.M., Ak., yang telah 

menjadi dosen penguji pada sidang skripsi. Terima kasih buat nasihat-

nasihatnya. 

12. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan. 

13. Seluruh Staf Adminitrasi, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan Universitas 

Widyatama.  

14. Bapak H. Rachmat, S.E., selaku Manager di PT. Pos Indonesia (persero) 

Bandung. Terima kasih telah mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan 

dan bersedia meluangkan waktu nya dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

15. Buat sahabat-sahabat yang sangat aku sayangi D’Gangstah Ali “abah” 

Subrata, Arin “ainz” Sri Wahyuni, Ana “ano” Ratna Kurnia Sari, Aditya 

“domz” Pratama, Bayu, Dewi “dedew” Rahmi Azachra, Fajar “zay” Sidiq, 

Nida Annisa Djayadikarta, Muhammad “meep” Miftah Ibrahim, Yudi “ndut” 

Suardi, Widya “day” Saraswati. Terima kasih sudah selalu ada di saat aku 

senang ataupun sedih dan terima kasih juga buat support, doa dan perhatian 

nya. Kalian semua adalah sahabat terbaik yang pernah aku  temui di dunia ini. 

I Luv U ALL..  

16. Buat anak-anak POS Daniel, Abe, Egi, Firman, Acay, Berry, Robby, Army, 

Candra, Husni, Zam-zam, Achie, Moga, Febby, Gilang, Anjar, Arly, Rendi, 

Dicky, Opick, Abi, Rizny, Mutty, Mimi, Rezki, Onal, Biting, Alen, Jo, Mega, 

Sukma, Janggem, Dean, Handri, Epan, Ayam, Nova, Medi, Emir, Denny, 

Armi, Topo, Hp, Milfan, Uti,  Atis, Mamod, Sinyo,  dan masih banyak lagi. 



 

 

Maaf ga kesebutin semua terlalu banyak, intinya mah terima kasih sudah bisa 

masuk team futsal pos dan jadi keluarga pos. Buat latiahn futsal sama liburan 

barengnya jangan ampe berhenti walaupun sudah pada lulus juga. 

17. Buat seseorang yang tidak bisa aku sebutkan, terima kasih sudah terus  

memberi semangat dan terus memberi doa. 

18. Teman-temanku yang ada di Universitas Widyatama di semua Fakultas 

angkatan 2005 dan semua angkatan yang tidak bisa di sebutkan semunya yang 

telah membantu penulis selama perkuliahan dan memberikan doanya. 

19. Buat semua sodara-sodara aku dimana pun mereka berada, terima kasih buat 

bantuan doanya. 

20. Anak-anak kelas A Adit ”amor”, Indra ”L”, Gilang, Cipto, dan semuanya. 

Kalian semua adalah teman pertama di kampus. Terima kasih juga buat 

doanya dari kalian. 

21. Buat semua Anak-anak Arogan 2009 terima kasih  buat doa dan dukungannya. 

Tetap semnagat dan kompak sampai kapan pun. 

22. Buat teman FB dan Ym yang tidak bisa di sebutkan semuanya, terima kasih 

buat support dan doa nya biarpun dari di dunia maya. 

23. Terima kasih juga buat anak-anak  Le tresor Epoy, Deden, Echi, Nunu, Echo, 

Iwan, Irman, Tile, Sendy, Tober, Jawa, dan semuanya. Maksih buat support 

dan doa nya. Futsal sama liburan nya tolong di gerakin lagi ah. hheeuuu 

24. Dan tidak lupa juga aku ucapin terima kasih buat temen-temen dekat smp aku 

Ucok, Alan “bolot”, Ade, Benny, Caca, Chie2. Terima kasih buat doa nya. 

25. Dan yang terakhir seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu, terima kasih atas segala bantuan serta dukungannya yang telah 

diberikan. 

 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin 

dengan kapasitas penulis sebagai manusia biasa dan diluar itu semua penulis 

sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat banyak 

kekurangan dan kurang kesempurnaan untuk itu penulis memohon maaf sebesar-

besarnya. 



 

 

Akhir kata, penulis berharap semoaga Allah SWT membalas segala 

kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk 

menyesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua 

pihak yang sekiranya membutuhkannya. Amin  

 

 

 

Bandung, 14 September 2009 

Penulis, 

 

 

       ( Riza Ahmad F.M. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


