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Assalamu’alaikum wr.wb. 

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanawata’ala atas segala ridha, 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencapaian 

Laba (Studi Kasus pada PT. Bank Central Asia Tbk.). Tujuan penulisan 

skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan proses perjalanan 

yang panjang, yang membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, pikiran 

maupun biaya disertai kerja keras dan do’a. Namun dengan adanya usaha keras 

dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini tepat pada waktunya. 

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

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

Widyatama Bandung, beserta jajarannya. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, beserta jajarannya. 

3. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi S1, 

beserta jajarannya. 

4. Bapak Moh. Mansyur, DR., S.E., MM., Ak., CA., CPA. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga 

penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan, 
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motivasi, petunjuk, nasehat serta arahan bagi penulis, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan pendidikan dan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis. 

6. Kedua orangtua tercinta Bapak Andri Alexandri dan Ibu Endah Sutanti yang 

senantiasa memberikan dukungan moril dan materil tanpa kenal lelah, selalu 

memenuhi kebutuhan penulis tanpa rasa lelah, mendoakan penulis hingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga Allah senantiasa 

memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kalian berdua. 

7. Untuk kakak saya tercinta Sansan Andrias yang senantiasa memberikan 

dukungan, motivasi, serta mendoakan penulis hingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Untuk Mbah Uti tercinta serta Mang Ano, Mang Dian, Wa Yuyuh, Bi Diah 

yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Seluruh karyawan PT. Bank Central Asia yang telah memberikan bantuan 

serta motivasi kepada penulis. 

10. Untuk orang terdekat hingga saat ini Pratama Adi Prakoso yang telah 

memberikan dukungan moril, bantuan waktu  dan pemikirannya di sela-sela 

kesibukannya, serta kesediaannya untuk menemani penulis dalam menyusun 

Tugas Akhir ini. 

11. Teman-temanku di kelas Reguler B Cihuy yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, terimakasih atas bantuan, kerjasama dan pemikiran di setiap 

sharringnya. Semoga kita semua bisa wisuda sama-sama. Aminnnn 

12. Teman-teman kantorku Teh Gesha, Gina, Teh Eka, Tiara, yang sama sama 

sedang berjuang menyelesaikan skripsi juga yang selalu menemani hari-hari 

penulis dan selalu memberikan keceriaan kepada penulis selama bekerja di 

PT. Bank Central Asia Tbk. terimakasih atas dukungannya, kalian obat ketika 

penulis merasa lelah.  
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13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu, 

terimakasih atas bantuannya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

baik dari segi isi maupun dari segi tampilannya, yang disebabkan oleh karena 

keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu koreksi, 

saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca sangat penulis harapkan. 

Akhirul kata, semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.... 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

Bandung,  April 2016 
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Santi Dwi Sutanti 

 

        


