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Assalammu’alaikumWr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, 

karunia, serta kasih sayang-Nya yang tak terhingga, karena atas berkat rahmat dan hidayah-

Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu yang 

berjudulPengaruh Audit Operasional Terhadap Sistem Pengendalian Internal Fungsi 

Pengadaan Barang (Studi Kasus Pada PT Kereta Api Indonesia pusat Bandung).  

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

jenjang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang 

telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta dorongan baik secara moril 

maupun materil dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terkasih dan terhormat : 

1. Teristimewa untuk Mamah yang telah banyak memberikan bantuan dalam doa, kasih 

sayang,  dan dukungan baik moril maupun materil dan selalu diberikan setiap waktu, serta 

yang selalu membantu penulis dalam memberikan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi 

ini,  karena beiau lah penulis mendapatkan semangat dan motivasiuntuk menyelesaikan 

studi ini. 

2. Bapak Dr. H. Moch. Mansur, S.E., M.M.,Ak., CA. Selaku dosen pembimbing  yang telah 

berkenan meluangkan waktu, mencurahkan tenaga serta pikiran,  dan memberikan 

berbagai nasehat serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. 



3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si.,Ak., CA.Selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

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

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA.Selaku Ketua Program StudiAkuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Segenap staf pengajar (dosen) Universitas Widyatama, yang  telah membekali penulis 

dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berharga selama kuliah. 

8. Seluruh staf administrasi, secretariat akademik dan perpustakaan, yang telah membantu 

penulis selama masa perkuliahaan di Universitas Widyatama. 

9. Terimakasih kepada Ibu Anggun selaku manager operasional 1 SPI bersama para 

karyawannya lainnya yang telah berkenan memberikan data yang penulis butuhkan dan 

menjawab pertanyaan yang penulis tanyakan, terimakasih atas informasi yang di berikan 

guna untuk menyelesaikan Laporan Skripsi ini. 

10. Pasukan Turboku Guruh, polo, ipan yang selalu menghibur saat penulis galau dan 

terutama kiki yang selalu siap bikinin indomie saat penuis kelaparan mengerjakan skripsi 

ini. 

11. Hamdan Rusmawan yang tidak pernah lelah dalam mendampingi, memberikan semangat 

dan keceriaan selama proses pembuatan skripsi sampai sekarang ini. 

12. Sahabat terbaiku Neng yang masih mau direpotin disela sela sibuk kerjanya, Meh dan 

Erol yang selalu memberikan semangat, susah senang bareng, ketawa bareng, saling tukar 



cerita. Pokonya terima kasih kalian sudah jadi sahabat yang paling menyenangkan. 

Sukses cita dan cinta nya buat kita ya! 

13. Alex sang asdos yang selalu memberikan masukan dan dorongan saat penulis butuh 

bantuan kapanpun. 

14. Teh coy, Iki, Adis, Anny, Nanda terimakasih atas masukan dan semangat untuk penulis 

dalam mengerakan skripsi ini  

15. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2010 yang tidak dapat penulis ucapkan satu 

persatu termikasih atas segala doa dan semangat sukses untuk kita semua. 

Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala 

kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala keterbatasan 

pemikiran dan kesederhanaan dalam penyusunan skripsi ini,  penulis sangat berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
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