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Bismillahhirrahmanirrohim 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya. Penulis diberikan kesempatan serta kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi yang berjudul  “Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Good Corporate Governance“. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman 

dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima segala 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.  

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak yang 

turut memberikan bantuan, dukungan dan kesempatan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada 

semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, doa serta 

semangat. 

 



Ucapan terima kasih yang tulus sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Mamah dan Papah, tiada kata yang dapat 

melukiskan ungkapan terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, 

dukungan moril serta materil, dan doa yang tak pernah putus kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan hingga saat ini, juga untuk 

adik saya Wulan terima kasih atas doa dan dukungannya. 

2. Pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini Bapak H. Nuryaman, 

S.E.,M.Si. yang telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan tenaga serta 

pikiran dan memberikan berbagai nasihat serta petunjuk dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak., selaku Ketua 

Pengurus Badan Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Keukeu Mutia S.E., M.Ak., Ak selaku dosen wali. 

9. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmunya. 



10. Seluruh karyawan staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu di 

Universitas Widyatama. 

11. Bapak/Ibu yang bekerja di BUMN yang ada di Bandung, yang telah berkenan 

meluangkan waktu dan pikiran dalam mengisi kuesioner penelitian. 

12. Buat Nurfitria Leginawati tercinta yang banyak memberikan dorongan dan 

dukungan dalam menyusun skripsi sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tentunya juga itu semua dengan bantuan Allah 

SWT.    ” De, makasih ya udah banyak memberikan bantuan dan doa buat mas 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih juga buat ade di saat 

susah dan senang ade selalu ada di samping mas, selama ini ade selalu sabar 

dan tabah dalam menghadapi mas “. Juga terima kasih pada seluruh keluarga 

dari Nurfitria Leginawati yang telah memberikan dukungan dan doa. 

13. Buat teman-temanku Satrio (Ioo), Fary (Momon), Angga (Baim wong), Andry 

P (M. Ridwan), Andi (Nye2), Alit (Kulitt), Dedi (Darlim), Wiwo, Ibenk, 

Dendi (Bom2), Puji, Raga (Rohit), Yodang (Dangdeur), Andika, Endi, Hendi 

(Maman), Tania, Silvia, Ayu, Desy, Riska, Mega, serta Erwin (Maskot) yang 

selalu membantu penulis dalam suka dan duka. 

14. Buat teman-temanku di Caramel Upil, Manda, Ica, Winda, Depri, dan seluruh 

crew yang ada di Caramel. 

15. Buat anak Aspal, Migus, Kebi, Hendar, Tg, Menk, Cublux, Ulumz, Onyon, 

Aristo, Emon, Abox, Rendy, Opax, Otoy, Egi, Regi, Aries, Semoga tetep 



kompak dan gokil terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian 

berikan selama ini. 

16. Buat seluruh anak futsal meteor terima kasih atas dukungan dan doanya. 

17. Buat mbah Putri, mbah Kakung, om Dian, tante Teti, tante Dede, Tante Yeni, 

Bude Sum, makasih sudah memberikan doa dan dukungan. 

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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