
 

iii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barrakatuh,  

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi dan audit sistem infromasi terhadap pengendalian internal” (studi kasus 

pada PT Telkom Indonesia, Tbk Bandung). 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini peneliti dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara, langsung maupun 

tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, 

terutama kepada : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yahya, S.Pd dan Ibu Ika Hasanah, 

kakakku tercinta Husni Abdul Haq, dan Amatul Halim dan Farahania Safira 

adikku tercinta, serta Bapak Siryono dan Ibu Denni Muslimah untuk 

perhatian, doa, dan dukungannya, serta kasih sayang yang tak pernah usai. 

2. Prof. DR. Ina Primiana, SE., MT., ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE)  EKUITAS Bandung. 

3. DR. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA., ketua program studi S1 akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  EKUITAS Bandung. 



 
 

iv 

 

4. Bapak Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA., dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing peneliti hingga 

selesainya skripsi ini. 

5. DR. Memed Sueb, SE.,M.Si.Ak., dosen wali akuntansi 3 yang memberikan 

masukan dan arahan untuk mahasiswanya. 

6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti 

selama di bangku kuliah dan selama penelitian. 

7. Seluruh staf BAAK, BAU, dan perpustakaan yang telah membantu dalam 

bidang administrasi. 

8. Seluruh staf CS yang tidak kenal lelah untuk memberikan kenyamanan 

suasana belajar dengan selalu merapihkan dan membersihkan ruang kuliah 

setiap hari. 

9. Bapak Alex Janangkih Sinaga, selaku direktur utama PT. Telkom Indonesia, 

Tbk. 

10. Bapak Honesti Basyir, selaku direktur keuangan PT. Telkom Indonesia, 

Tbk. 

11. Bapak Dedi, selaku manajer public relation PT. Telkom Indonesia, Tbk 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian di bagian direktorat keuangan PT. Telkom Indonesia, Tbk. 

12. Seluruh staf dan karyawan bagian direktorat keuangan PT. Telkom 

Indonesia, Tbk yang telah membantu peneliti dalam meluangkan waktu 

untuk mengisi kuesioner penelitian selama melakukan penelitian. 

13. Rekan–rekan seperjuangan yang sedang menyusun skripsi yakni                   

Saepul, Rini, Merviana, Riandry, Rakhma, Ridha, Winni,Yori, Fuji, Tami, 



 
 

v 

 

dan teman-teman lainnya terima kasih atas bantuan dan saran yang telah 

kalian berikan. 

14. Teman-teman akuntansi 3 angkatan 2010 yakni Anreis, Linda, Chinta, 

Noval, Ryzky, Sholahudin, Elzar, Irfan, Dinni, Erni, dan teman-teman 

lainnya terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. 

15. Teman-teman terdekat, yakni Gugum Ghulam Faridz, Aftab Hilmy, Ataur 

Razaq, Faris Abdusalam, Riyadh Firdaus Ahmad, Nabil, Ahmad Fazal 

Muqaddim, Arie Koesna, dan Annisa Farhatunnisa, saya ucapkan terima 

kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. 

16. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat, yang tidak dapat 

peneliti sebutkan satu per satu karena telah memberikan dukungan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

  Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi yang telah disusun ini dapat 

bermanfaat bagi yang memerlukannya.  

 

 

        Bandung,  Februari 2015 

              Peneliti, 

 

 

        Rifqi Fauzan Ahmad 

     NPM: C10100119 

 

 


