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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat-Nya yang telah memberikan segala anugerah kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tekanan 

Peran (Role Stress) Internal Auditor Terhadap Kualitas Rekomendasi 

Auditor Internal”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukkan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat, dan 

karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis. 
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2. Papih dan Mamah yang penulis hormati dan sayangi, selama ini menjadi 

inspirasi penulis untuk menjadi orang yang pantang menyerah, tiada kata 

yang dapat melukiskan terima kasih yang tak terhingga atas moril, materil, 

kasih sayang, nasehat, dan doa yang tak pernah terputus diucapkan. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing                    

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya utuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Rafael Gianida, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali penulis, terima kasih 

banyak atas bantuan, doa, motivasi, kepercayaan dan bimbingan yang tak 

henti-hentinya diberikan selama ini. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan 

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 
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10. Kakak (Velayati Gultom) dan Adik-adikku tersayang (Lamhot Gultom, Upit 

Hayanti Gultom, dan Guntur Pamungkas Gultom) yang selalu memberikan 

keceriaan dan kehangatan, semoga penulis dapat menjadi sosok yang dapat 

dibanggakan. 

11. My someone special (Valdi Maulana) terima kasih atas kasih sayang, doa, dan 

semangat yang selalu diberikan kepada penulis. 

12. My Sister (Ekeu F. Yaneu) terima kasih telah menjadi sahabat terdekat  yang 

ada dalam suka dan duka, dari awal perjuangan hingga akhir tetap bersama. 

13. Sahabat-sahabat tersayang (Siska Yuliani, Ovy Agustiani, Dhea Hanifah 

Putri, Septiana E. Pratiwi) terima kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis. 

14. Keluarga Besar Kelas M, terima kasih atas kebersamaan dari awal hingga 

akhir untuk semua kebahagiaan yang menjadi kenangan terindah. 

15. Widyatama Choir, terima kasih atas kebersamaan yang dipertemukan melalui 

lagu-lagu yang kita persembahkan.  

16. Rekan-rekan seperjuangan terutama untuk Akuntansi 2008 Universitas 

Widyatama. Terima kasih atas jalinan persahabatan diantara kita. 

17. Seluruh Civitas Akademika Universitas Widyatama dan pihak pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

pada semua pihak, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Bandung,   Januari 2012 
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