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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan 

judul “Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Kas“ (Studi kasus pada PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Bandung). Adapun 

penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini bukan sesuatu hasil 

sempurna tanpa kesalahan dan kelemahan. Seperti kata pepatah tak ada gading 

yang tak retak, maka laporan Skripsi ini masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan, baik dalam pengumpulan data, tata cara penyusunan, dan 

penyajiannya. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran 

yang membangun untuk dijadikan petunjuk untuk penulisan-penulisan 

selanjutnya.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 

pihak-pihak yang yelah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan dorongan dari 

awal sampai akhir penyusunan skripsi ini,terutama kepada :  
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2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, A.K, QIA selaku dosen 

pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan waktu yang 

sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

3. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K.,M.S., selaku Ketua Yayasan Widyatama. 

4. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 
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Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., Selaku Ketua Program Studi 
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Akuntansi S1 dan D3 Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf perpustakaan, staf akademik, staf pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya 

kepada penulis selama melaksanakan kuliah. 

9. Ibu Euis Rosaeli Sadiah selaku Manager Employee Relation 

PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung, yang telah memberikan waktu, 

bimbingan dan pengarahan selama masa penelitian. 

10. Abangku tercinta Briand Eka Putra S.E, terima kasih atas semua dukungannya 

baik moral dan materi, serta segala nasihat yang sangat bermanfaat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Adikku tercinta Septriandi, terima kasih atas doa dan perhatian yang telah 

diberikan. 

12. Isra Alhadi, terima kasih atas limpahan kasih sayang dan segala perhatian 

kepada penulis. 

13. Kak Fatma, terima kasih atas doa dan perhatian, serta segala dukungan yang 

sangat bermanfaat. 

14. Hardian Saputra, Terima kasih atas dukungan dan bantuan selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Sahabat-sahabatku GTJ ( Triwulandari SE, Rini Yulianti SE, Arfyna SE, 

Andrez, Bunda Shinta, Mamieh Cece, Adiesty SE, Hera SE, Windy SE, Yossi 

SE) tanpa kalian penulis tidak akan mengerti indahnya tali persahabatan dan 

kebersamaan. 

16. Sahabat-sahabatku di kosan Rereng Barong 44 ( Kak Miu dan Bang Agung, 

Ria Monica, Hilda, Eci, kak Adhelenna, teh Fitri dan kang Iwan, teh Susi, kak 

Dery, kak Elsa, teh Wenty, Riska, Yati, Uwi, kak Herlin, Tita, Teh Susan ) 



terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini yang telah 

menemani hari-hari penulis. 

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun penulis tidak 

kurang sedikitpun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

segala bantuan, bimbingan serta nasihat dan petunjuknya. 

 

Semoga segala amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara/i dibalas dengan 

balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahuwata’ala dan mudah-mudahan skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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