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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah SWT, untuk segala rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan draft sidang untuk memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian 

Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan (Studi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota 

Bandung)”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan, kemampuan, 

pengalaman dan referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima 

segala kritik dan saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dari berbagai 

pihak. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan serta arahan dari berbagai pihak yang tiada ternilai harganya. Pertama-

tama ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 

kedua orangtua penulis, Bapak Asep Kusdiman dan Ibu Siti Robiah yang tidak 

pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis 

dalam mencapai cita-cita penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan 



ii 

 

kesehatan dan kebahagiaan. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih 

banyak kepada ibu Dr. Elvira Zeyn, SE., Msi., Ak.,CA. Selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Jusuf,Sp.,MSi.,M.Kom, selaku Rektor Universitas 

Pasundan Bandung beserta jajarannya. 

2. Dr. Atang Hermawan, SE, MSIE, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung beserta jajarannya. 

3. R. Muchamad Noch, Drs., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  

4. Dr. Elvira Zeyn, SE., Msi., Ak., CA. Selaku pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta 

memberi petunjuk kepada penulis selama menyelesaikan penelitian 

dan draft sidang ini. 

5. Seluruh staf dan dosen pengajar beserta semua jajaran akademika di 

lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan 

6. Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Bandung yang 

telah bersedia memberikan data dan informasi mengenai data-data 

yang diperlukan penulis 

7. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, 

doa, dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis 
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8. Kepada KASHMIR, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi 

kepada penulis  

9. Teman-teman Akuntansi 2012 kelas 12AK-B yang telah mendukung 

dan membantu penulis  

10. Sahabat-sahabat Akuntansi 2012 yang telah mendoakan, mendukung, 

serta membantu penulis  

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima 

kasih atas bantuan, nasehat, dorongan dan juga partisipasinya dalam 

penyusunan usulan penelitian ini. 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. Semoga Allah SWT, selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

serta membalas segala kebaikan semua pihak yang memberikan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Wassalammualaikum Wr. Wb 

     Bandung,  Desember 2016 

      Penulis, 

 

Mujahid Shiroth Rasyid Jauhari 


