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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

Allhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan segala anugerah-Nya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis 

Peranan Profesionalisme Auditor Internal dalam Peningkatan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakan oleh segala keterbatasan 

kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki, namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memberikan manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan 

saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi 

ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala 
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ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orangtuaku tercinta, Bapa Kasman dan Mamah Enung, yang selalu 

memberikan semangat, doa, kasih sayang , dan motivasi serta dukungan yang 

luar biasa, baik secara materi maupun non materi yang tak terhitung 

jumlahnya sehingga Obi bisa melewati tahapan menjadi  Sarjana Ekonomi 

dengan lancar. 

3. Adikku tersayang, dede Najwa yang bisa menjadi penghibur di kala stress 

menyusun skripsi, juga sebagai orang yang membuat motivasi lebih untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi. 

5. Yang terhormat, Bapak T. Ontowiryo Abdul Kadir, S.E., M.B.A. selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

6. Yang terhormat, Bapak Islahuzzaman, Dr., H., S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku 

Rektor Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat, Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Rektor 

II Universitas Widyatama. 
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8. Yang terhormat Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr., S.E., M.Si., Ak., 

C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Yang terhormat, Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M. Ak. Selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Yang terhormat, Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Rudy Lizwaril, S.E., M.M., Ak., CA., Cpa., Cpma selaku dosen wali 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait perkuliahan dari 

semester awal sampai semester terakhir. 

12. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

selama ini telah memberikan ilmunya yang berharga bagi penulis. 

13. Keluarga besarku yang tercinta yang tidak dapat disebut satu persatu, terima 

kasih atas segala doa dan dorongan kepada penulis selama ini 

14. Sahabat-sahabat UNDERDOG : Agung, Gele, Fakhri, Gaga, Yasir, Helmy 

yang selama ini telah menemani proses penyusunan skripsi sekaligus tempat 

mencurahkan segala unek-unek dan sharing ilmu , terima kasih atas segalanya  

15. Sahabat-sahabat RENCONG : Desu, Lingling, Ciya, Mpit, Rusyana, Mas 

Jagung, Mas Ichwan, Pika Caleuy, Dindon, Dian ,Menkap , Mas Bay yang 

telah berjuang bersama-sama baik yang telah dan akan menyusun skripsi. 

Tawa, canda, dan cerita selalu menghiasi hari saat bersama , terima kasih telah 

menjadi bagian momen terindah.  
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16. Teman-teman diskusi skripsi yang telah sharing ilmu dan bertukar pikiran 

Ichwan, Menka, Dzakwan, Dinnar, Raka, Ridhwan Nugraha, dll 

17. Teman-teman kelas J,  teman pada saat pertama kuliah , terima kasih  teman 

seperjuangan atas semangat yang kalian berikan dan sukses untuk kita semua 

18. Staf Inti-Kadep Wakadep serta seluruh keluarga besar Senat Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama masa bakti 2014-2015. 

19. Seluruh Staf  Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi Senat 

Mahasiswa Universitas Widyatma Masa Bakti 2014-2015 yang berjuang 

bersama selama 1 tahun masa bakti. 

20. Divisi Pertandingan WAC dan WIMATION yang telah berjuang bersama-

sama dan bekerja keras merintis tugas yang berat. 

21. Seluruh Staf Proker WAC Internal Masa Bakti 2014-2015 yang berjuang 

bersama demi sukses dan terselenggaranya acara dengan baik. 

22. Semua teman-teman Akuntansi Universitas Widyatama 2012 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, terima kasih dan sukses untuk kita semua. 

 Dengan segala keterbatasan pemikiran dan kesederhanaan dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Bandung, Februari 2016 

Penulis 


