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Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala pemberian dan 

bimbingannya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, 

dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Menerapkan Good Corporate 

Governance”. Alasan penulis memilih judul ini, karena penulis mengetahui bahwa 

penerapan good corporate governance di perusahaan itu sangat penting guna 

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Apalagi saat sekarang persaingan 

antar perusahaan semakin ketat sehingga perusahaan dituntut mengelola 

perusahaan secara baik dan efektif. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Besar harapan penulis agar skripsi ini di kemudian hari dapat berguna bagi 

dunia usaha pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya, meskipun 

penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari apa yang dinamakan sempurna. Untuk itu 

penulis berharap pada semua pihak atas kritik dan saran agar skripsi ini dapat 

lebih baik lagi. 
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telah memberikan doa dan dukungannya selama ini. 

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

telah bersedia memberikan waktu luangnya untuk ilmu pengetahuan dan 

perhatiannya yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 

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

Yayasan Widyatama. 
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meluangkan waktunya untuk kepentingan mahasiswa/mahasiswi Universitas 

Widyatama. 
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memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis. 
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