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Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas 

segala berkat, bimbingan dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Peranan Audit Internal dalam 

Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan Gaji (Studi 

Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota 

Bandung)” sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1, Universitas Widyatama.  

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik 

dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dimana 

dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di 

masa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, 

maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Rudi Suwandi, S.E dan Ibu Titin 

Suhartini, Ayah dan Ibu Mertua Abdul Halim dan Ibu Rina Indahwati 



S.Pd.I, serta Suami dan anak tercinta Haekal Mulki S.T dan Haiffa Latisya 

Marozza yang senantiasa selalu sabar mendampingi, serta yang tiada 

henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, nasihat yang begitu besar 

dan sangat berarti buat penulis. Curahan kasih sayang, dukungan moril dan 

materil serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan 

program pendidikan, 

2. Ibu Aida Wijaya, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing dalam penyusunan 

skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan sabar 

membimbing dan selalu memberikan pengarahan, 

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

Universitas Widyatama, 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

5. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Wakil Rektor II 

Universitas Widyatama, 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

7. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama, 

8. Ibu Rina Tresnawati, S,E., M.M. selaku Dosen Wali penulis yang selalu 

membantu penulis untuk menyusun rencana perkuliahan setiap semester,  



9. Dosen Seminar Audit Internal Bapak Ibnu Rachman, DR., Drs., M.Si., 

M.M., Ak., Qiayang telah memberikan arahan tentang Ruang lingkup 

Audit Internal sebagai acuan dalam pembuatan skripsi ini.  

10. Dosen Metodologi Penelitian Akuntansi Ibu Veronica Christina M. P. P, 

DR., M.Si., Ak. yang telah memberikan ilmunya dalam perkuliahan yang 

tentunya bermanfaat sekali bagi penulis untuk memahami sistematika dan 

metodologi dalam penelitian skripsi ini 

11. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah mentransferkan 

ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah, 

12. Seluruh staff dan karyawan PDAM Tirtawening Kota Bandung, khususnya 

staff bagian Sistem Pengendalian Internal. Terimakasih  telah sangat 

banyak membantu penulis dalam memperoleh data penelitian dalam 

skripsi ini 

13. Adik-adik tersayang yang penulis banggakan. Regisha Diety Puspaprilia, 

Regirda Diety Puandiandra, Hilma Tusihah, dan Hauranida. Terimakasih 

atas pembelajaran cinta dan kasih sayang dari kalian, sehingga penulis 

dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu semangat dalam 

membuat skripsi ini dari awal hingga akhir 

14. Sahabat sejurusan paling baik Mega Senja Libiya, terimakasih atas 

kesediaan membantu dalam segala hal, selalu memberikan informasi yang 

sangat berharga bagi penulis. Semoga persahabatan kita bisa saling 

menguntungkan dan bisa selama-lamanya.  



15. Sahabatku yang selalu setia sejak SMP Dessy Pratiwi Saputri dan Fella 

Angri Yuliana. Terimakasih atas keceriaan suka cita yang kita alami yang 

secara tidak sadar membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi 

ini walaupun terpisah jarak kalian selalu di hati. 

16. Sahabat dari pertama masuk kuliah sampai sekarang : Eva Marwah, 

Fitriani, Dea, Silmi, Ega. Terimakasih atas kegembiraan dan kehebohan 

kalian yang tidak dapat diungkapkan oleh apapun  itu sangat memberikan 

semangat yang luar biasa., 

17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini, 

yang karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu, 

semoga Allah SWT memberikan balasan dengan imbalan yang lebih baik. 

Amiin. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua orang. Dan yang 

terakhir semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada 

penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. 

 

Bandung,    September  2016 

Penulis, 

 

 

Regina Diety Putriani 

 


