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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat-

Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan kasih sayang-Nya dan 

anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Peran Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern 

Penjualan (Studi Kasus pada PT Indosat Tbk. Bandung)”. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna 

mengingat adanya keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis. Oleh karena 

itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak 

pembaca. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do’a bantuan bimbingan dukungan 

dan saran dari berbagai pihak. Dengan kesempatan ini dengan segala hormat dan 

kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya 

kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai. 

2. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Sugeng Rachmadi, Ibu Purwanti, dan 

Adikku Danu Bagus Rachmadi yang telah banyak memberikan do’a, serta 

dukungan yang begitu besar pada penulis. 

3. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si.  selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah 

kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si,. Ak selaku penguji I  yang telah 

memberikan saran dan masukan yang berguna sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak  selaku penguji II   yang telah 

memberikan saran dan masukan yang berguna sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

6. Ibu Sri Lestari. S.H.  selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor II 

Universitas Widyatama. 

9. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi 

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Bapak Remon Gunanta, S.P.d., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si.,Ak selaku dosen wali yang selalu 

memberikan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam 

urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

14. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

15. Staf LB, staf perpustakaan dan staf administrasi Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bantuan pada penulis. 

16. Ibu Erna selaku pembimbing penulis di PT Indosat Tbk. yang telah banyak 

membantu selama penelitian di PT Indosat Tbk. Bandung. 
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17. Seluruh staf dan karyawan karyawati PT Indosat Tbk. yang turut 

membantu memberikan data yang penulis butuhkan mengenai pembahasan 

ini hingga selesai. 

18. Partner terbaik Taufiq Ismail, M albar bilhaqqi, Lucky Darmawan,  

Lugiyan, yang telah berbagi pendapat, dan saling memotivasi. 

19. Kepada keluarga besar POSMA’11 (Pos Widyatama 2011) terima kasih 

telah memberikan masa-masa kuliah yang indah, saling memberikan canda 

tawa dan memberikan kesan selama kuliah. 

20. Teman kelas C Jurusan Akuntasi S-1 angkatan 2011 terima kasih telah 

memberikan kenangan indah kepada penulis. 

21. Barudak TKR terima kasih telah memberikan kecerian dan kenangan yang 

tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. 

22. Terima kasih kepada saudara penulis yang telah membantu dan 

memotivasi agar penulis cepat  menyelesaikan skripsinya terima kasih 

untuk ba uwie, ba anie, ba ii, om sigit, babang, mbah men, mbah putri, om 

inu serta sepupu yang selalu memberikan keceriaan terima kasih untuk 

damian, sultan, arjuna, fajar, tomi, azis, aisyah, syarif, febri, dan lain lain 

yang gak bisa disebutkan satu satu terima  kasih. 

Semoga  Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka 

yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, juga balasan 

setimpal atas budi baik yang mereka berikan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang menjadi pegangan bagi penulis dimasa yang akan datang. Penulis berharap 

semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan 

membutuhkannya, Amin. 

 Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

    Bandung, 3 Mei 2016 

        Penulis, 

 

                         Adhitya Rachmadi 


