
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, hanya atas rahmat, karunia dan hidayah-

Nya, serta bantuan moril maupun materiil dari semua pihak, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku” sebagai salah 

satu syarat memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun 

penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun 

akan senantiasa penulis harapkan demi terciptanya skripsi yang sempurna. 

Berbagai hambatan yang penulis temui selama penyusunan skripsi ini 

menjadi pengalaman yang sangat berharga, yang akhirnya dapat penulis lalui 

karena adanya motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Keluarga tersayang, yang saya hormati ayahanda Bapak Drs. H. M. Eddy 

Effendi. HR. Dan Ibunda Hj. Mamah Salamah yang dengan sabar 

membesarkan, memberi kasih sayang, membimbing, memberikan dorongan, 

dan do’a yang tulus kepada ananda. 

2. Saudara-saudara tersayang Teh Anke, Teh Yayu, Bang Kiki dan Teh Wulan 

yang selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan dalam 



memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

4. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K., M.S. A.k., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S.Sutoko., Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Widyatama. 

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

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Widyatama yang selama ini telah 

membekali ilmu pengetahuan dan dispilin yang sangat berharga bagi 

penulis, serta segenap staff dan karyawan Universitas Widyatama yang 

selama ini telah menjalankan tugasya demi kelancaran proses belajar 

mengajar. 

10. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., dan Bapak Bachtiar Asikien, 

S.E., M.M., Ak selaku dosen penguji, terima kasih telah membantu. 

11. Keponakan ku Alvaro Nabil Lukman yang selalu memberikan keceriaan dan 

semangat. 

12. Rianti Grahadiani, terima kasih atas doa, cinta kasih, bantuan, serta 

dukungan semangat yang telah diberikan. 

13. Seluruh keluarga besar H. Piyus Roesman dan Keluarga besar H. Abdul 

Ghani terimakasih atas do’a dan dorongannya. 

14. Sahabat-sahabat sejatiku, Bolot, Skah, Dani (ndut), Dik-Dik, Bisma (cepet 

lulus), Ameer, Widi, Daeng, Surya, Tile, dan teman-teman lainnya yang 

telah menemani penulis baik suka maupun duka serta memberikan 

dorongan. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. 

15. Taman-teman terbaik dan seperjuangan skripsi Aji, Angga Weda, Arif, 

Pulung, Ulfa, Gun Gun, Anggi ( Black), Angga Weda, Flin, dan Ari. 



16. Tidak lupa untuk anak-anak PANTAI 2004-2005, karyawan bengkel 

SYA’BAN MOTOR, MONAWA Community dan THUGS, terima kasih 

atas do’a dan support nya. 

17. Mobil kesayangan ’CROWN’ yang selalu menemani penulis dalam 

pembuatan skripsi. 

18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

 

 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih 

yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan suatu harapan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah 

SWT membalas semua amal perbuatan kita. Amin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Bandung, 06 Oktober 2009 

Penulis, 

 

(Achmad Sya’ban) 

 

 

 

 

 

 


