
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Auditor Internal Terhadap Efektifitas Penerapan Struktur Pengendalian 

Intern”. 

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan ujian sarjana ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala – kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua tercinta, yang telah 

dan akan selalu memberikan doa restu, perhatian, kasih sayang, dukungan, dan 

pengorbanan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan 

penulis.  

Selain itu, Penulis juga ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

para pihak yang telah banyak membantu, diantaranya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung 
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2. Ibu Dr. Hanifah, SE,. MSi, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

STIE Ekuitas dan Dosen Wali selama masa perkuliahan yang telah 

memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat di sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.. 

3. Bapa Dr. H. Usdi Suryana, SE, MM, Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam 

membimbing penulis hingga selesai. 

4. Yang Terhormat seluruh Staff Dosen Pengajar STIE EKUITAS yang telah 

memberikan ilmu akademik dan pengetahuan di bangku kuliah. 

5. Seluruh Staff  BAAK, BAU, dan Perpustakaan  yang  telah banyak 

membantu penulis selama masih berkuliah. 

6. Ibu dan Ayah serta para adik yang jahil, selalu tetap pada konsistensi 

untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima Kasih Ibu, engkau : Hadiah 

Terindah Hidupku. 

7. Seluruh Staf SPI beserta jajaran PT. Pindad (Persero), Ibu Poppy yang 

terus membantu dan mendukung seperti kepada anaknya sendiri. 

8. Dan kepada teman – teman yang penulis sudah anggap saudara “The 

TwentyFour Family” : Gaw, Agz “The Alien”, Nana, Eci, Arè, Otan, Opik 

Bana, Hendri “Mob”, Panji, Uky, Chepi, Deni Mukhlis, Agung Yuniawan, 

Teh Firda, Mirlan, serta Riska Rachmawati dan semua akuntansi 1. 

“Family over friends, because real friends are family”. 

9. Teman – teman seperjuangan di Kelas S1 Akuntansi 1 Angkatan 2010 

yang telah banyak memberikan pelajaran baik moral, etika, sosial, 

akademik, dan lainnya. 
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10. Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebut satu – persatu, Terima kasih 

atas doanya dan semangat yang diberikan. 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun dalam penulisan kedepannya. Akhir kata, penulis 

berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

       Bandung, Juni 2014 

 

 

 

        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


