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 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Dalam 

Hubungannya Dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas 

(Studi Kasus pada PT.Inti (Persero) ) “. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

menempuh ujian akhir pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Program Strata 1 

Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik dari segi isi maupun materi, namun demikian penulis tetap berusaha 

memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis 

miliki. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan bahagia 

secara khusus kepada Mamah, Bapak, dan kedua saudariku serta Teman-temanku 

tersayang yang telah memberikan doa yang tulus dan ikhlas. Selain itu juga penulis 

mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 

dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M, Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.Si, Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., A.k., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membimbing serta membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis. 

6. Bapak Rudy Lizwaril, Drs., A.k selaku pembimbing pada PT.INTI Bandung 

yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk 

selama survei berlangsung. 

7. Seluruh staf administrasi, sekertariat dan staf perpustakaan yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. 

8. Mamah dan Bapa yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan, kesabaran dan kasih sayang yang tidak ternilai 

harganya kepada penulis ( thanks for being the best parent in a whole world ) 

9. Saudara-saudaraku tercinta, mba Novi, yang selalu memberikan semangat, 

doa setiap waktu dan kasih sayangnya selama ini serta adikku Yenny yang 

selalu memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis dan 

kasih sayangnya selama ini ( I love you guys !!! ) 

10. My Lovely Friends : Njes, Mei, Mamih, Dedeph, Agni, Ani, Venny, Dian, Uci, 

Linda, Sumi, Ariv, Rian, Ayong, A ishak, Firman, Rondi, Yanyan, a Yulfi, 

Dody, Yonas, Sean yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis 

11. My Best Friends : Ariv, Njes, Mei, Mamih, Dedeph, Ani, Uci, Linda dan 

Sumi yang selalu memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita 

serta memberikan saran-saran kepada penulis  

12. Teman-teman seperjuangan skripsi dan sidang : Mei, Mamih, Njes, dedeph, 

yanyan, mamet, rondi, oti, ulie, hanna, lingga, silva, ciwul, ica, emon, arief, 

dody, imsar, rio  

13. Seluruh rekan-rekan penulis Universitas Widyatama khususnya angkatan 

2003 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu serta mendorong penulis baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua.Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

kita.Amin.. 

 

 

 

      Bandung, November 2006 

 

 

       Penulis 

            Yunni Susanty 
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