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Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ”Pengaruh Pemeriksaan Intern 

Terhadap Efektifitas Pengelolaan Tabungan”, shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak.semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik.oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Hiro Tugiman, AK.QIA selaku dosen pembimbing penulis, 
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penulis menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukan bapak yang padat. 
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Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.si., AK., selaku ketua program studi 
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6. Bapak R.Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., AK., selaku sekretaris program 

studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Lina Said, S.E., selaku dosen wali penulis selama penulis kuliah di 

Universitas Widyatama. 

 



8. Bapak Eddy Winarso, SE., M.Si., Ak. dan Ibu Dini Verdania Latif, S.E., 

M.Si., Ak., selaku dosen penguji skripsi dan komprehensif. 

9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya jurusan 

Akuntansi S1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuannya yang 

berguna dari Bapak dan Ibu selama ini. 

10. Seluruh pimpinan, staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama 

terima kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademis. 

11. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama, Universitas Padjajaran, 

Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Khatolik Parahyangan atas 

bantuannya dalam menambah perbendaharaan studi kepustakaan skripsi. 

12. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan 

materiil serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir yang sangat berarti bagi 

penulis didunia dan diakhirat. 

13. Bapak Dedi (PINCA), Bapak Uus (AMO), Bapak Dadang (AMBM), Bapak 

Adi (SPI), Teh Esti (CS), Teh Tutus (DJS), Dina, Dea, Desy, Tia (Teller) dan 

seluruh karyawan kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Cikampek atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan 

informasi dan data yang penulis perlukan selama melakukan survey dan 

observasi. 

14. Bapak Ahmad, Bapak Ali, Ibu Nenden, Bapak Wahyu dan Bapak Yanto 

selaku Ka.Unit dan seluruh karyawan unit pembantu PT.Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Cikampek atas penerimaannya dalam 

melakukan penelitian, wawancara dan meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner. 

15. Kakak-kakakku yang selalu memberi nasihat dan pengarahan, dukungan dan 

motivasi disetiap kesempatan. 

16. Keponakanku Kiki, Shagiva dan Raka serta saudara-saudaraku keluarga besar 

semua yang telah memberikan semangat, motivasi dan pengalaman tersendiri 

disetiap waktunya. 

17. Someone special yang kini berada di Singapore yang telah banyak 

memberikan inspirasi dan motivasinya melalui sms-sms, telepon, dll untuk 

 



tetap fokus dan konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan, ”All I Want 

Is U, U R my everything”. 

18. Teman-teman seperjuangan Aditya, Cece, Dipa, Hendi, Ivan, Rengga dan 

Taufik terima kasih atas kebersamaan kita, semoga kita tetap jadi sahabat yang 

baik dan saling berbagi dikemudian hari, ”Keep struggle, don’t give up Bro, 

Enjoy Aja!”. 

19. Teh Kiki, Teh Maya, Teh Nina, Teh Novi, Teh Oie, Kang Anto, Kang Dwi, 

Kang Dani, kakak kelas yang selalu siap membantu dan membagi ilmu serta 

pengalamannya selama ini, ”Always Talk Less, Do More. NATO Coret”. 

20. Evi, Flora, Mega, Silvy, Vivi, dan Yaya adik kelas yang membantu 

memberikan informasi seputar perkuliahan, ”Keep Funky B Ur Self, No Matter 

What They Say, Always Up 2 Date”. 

21. Anon, Dabuy, Hadi, Lucky, Mandro, Rendi, Yaya, Yessy yang telah sabar dan 

pengertian menjadi teman satu kos yang tidak mengganggu konsentrasi ”Genk 

UNSAR The One and Only”. 

22. Agung, Andy, Cica, Ikbal, Iwan, dan Pel teman sepermainan yang telah 

menghormati dan menghargai untuk tidak bermain, nongkrong, kongkow-

kongkow, dugem, billiard dll sementara waktu, ”Tenang Sob, kalo udeh jadi 

X-Mood mah, ga kan lupa OB D, ha 5x”. 

23. Dzakri, Erwin, Reza dan Rika terima kasih bisa menjadi teman diskusi, 

berbagi ilmu yang Insya Allah sangat bermanfaat, ”2B ORNOT 2B”. 

24. Cahyadi, Daus, Peri, Prama, Rizky teman satu komplek yang senantiasa 

menemani hari-hari liburan, ”Salam dahsyat, luar biasa super”. 

25. Semua Teman-teman mulai dari PG, TK, SD, SMP, SMU, bimbel, kuliah, 

alumni ESQ 165 angkatan 15 Bandung dan partner kerja di McDonald Jogja 

Kepatihan, Kings dan Cihampelas mulai dari manajer, crew full time, part 

time, magang, dll yang telah mengisi hari-hari penuh warna, ”I’m Lovin It”. 

26. Semua teman-teman didunia maya: friendster, facebook, hi5, LC, Camfrog, 

mig33, YM, MIRC dll yang selalu setia mendengarkan curhat, membagi dan 

memberikan solusinya yang tepat bagi penulis, ”Semoga sukses menyertai 

hidup kalian”. 

 



27. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Allah 

SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membalas segala kebaikan yang 

telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan dengan harapan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. 
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