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KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum wr wb

Syukur Alhamdulillah penulissampaikankehadirat Allah SWT,

atassegalakasihsayang-Nya yang

telahdilimpahkansehinggapenulisdapatmenyelesaikanlaporanmagangini,

dalamupayauntukmemenuhisyaratuntuk menempuh ujian sarjana ekonomi

JurusanAkuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Auditor Internal

Bersertifikasi Qualified Internal Auditor Terhadap Kualitas Laporan Audit

Internal (Studi pada PT Kereta Api Daop II)”.

Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi

karenaketerbatasan kemampuan yang dimiliki, maka penulis menyadari masih

banyakkekurangan dalam menyusun skripsi ini, baik dalam penyusunan kata,

kalimat,maupun sistematika penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu

penulismemohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dan penulis berharap

semogapembaca dapat memberi kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi

ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak di bawah ini yang telah memberikan dorongan moril dan spiritual, motivasi,

doa, finansial atau apapun yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Allah SWT yang Maha Kuasa , Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha

Segalanya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan segala rahmat dan

karunia-Nya dalam seluruh aspek kehidupan penulis.

2. Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat

manusia.
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3. Kedua orang tua penulis (H.Dede Syamsudin dan Hj.Alis Saripah) yang

sangat tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang

tulus, yang merupakan modal terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

4. Kakak tersayang (Ceu-ceu dan Tita) yang telah membantu dan memberi

masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh keluarga besar tercinta yang juga tidak henti-hentinya memberikan

semangat dan doa.

6. Yang terhormat, Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA., selaku dosen

pembimbing dan selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.

7. Yang terhormat, Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.,selaku Rektor

Universitas Widyatama.

8. Yang terhormat, Dr. R. Wedi Rusmawan K.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

9. Yang terhormat, Erly Sherlita, S.E., M.Si. , Ak.,CA., selaku Ketua Program

Studi Akuntansi S1,selaku dosen wali penulis dan sekaligus selaku dosen

penguji penulis.

10. Yang terhormat, EndangDarmawan, S.E., M.Si.,Ak.,selaku dosen penguji

penulis.

11. Seluruh Staff Dosen dan Sekretariat Program Studi Akuntansi

UniversitasWidyatama, dan juga seluruh karyawan Universitas Widyatama.

12. Teman-teman kuliah(Arina, Fitri, Miu, Ira dan teman-teman lain) yang telah

memberi kenangan indah masa kuliah.

13. Teman-teman seperjuangan (Eka,Dika,Wisnu,Farid,Achonk,Gilang) yang

sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman SMA (Egnaz, Giestha, Isma dan anak XI IPA lainnya) yang

selalu memberikan hiburan dan tawa sejenak melepas penat.

15. Teman-teman SMP (Taopik,Desi,Evan,Dewi)yang selalu memberikan hiburan
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dan semangat.

16. Seluruh mahasiswa Universitas Widyatama angkatan 2008 khususnya

Fakultas Akuntansi S1.

17. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

membantu selama magang dan penyusunan laporan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi

penulis dan umumnya bagi rekan-rekan pembaca.

Wassalamualaikum wr wb

Bandung, Agustus 2015

Penulis,

(Rosi Nurjanah)


