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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, anugerah, dan karunia-Nya, Shalawat serta salam senantiasa 

tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga dengan 

izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik. Skripsi 

penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S1 Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan. Skripsi penelitian ini disusun dengan judul “PENGARUH 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAKSANAAN 

AUDIT INTERNAL TERHDAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”. 

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis sangat menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga 

masih banyak yang harus diperbaiki mengingat keterbatasan, kemampuan, dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penelitian ini. 

Terbentunya skripsi penelitian ini, penulis banyak mendapat dorongan, 

semangat, dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun material. 

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih 
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secara khusus kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan 

material serta do’a yang tidak henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi penelitian ini. 

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua Penulis Bapak Rezikiansyah SE  dan 

Ibu R. Eti Zaenab dan Adik penulis Eriz Sukmadiansyah yang menjadi orang tua dan 

Saudara terbaik yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang tak terhingga 

kepada penulis selama ini. Rasa terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada 

Dr. Hj. Isnaeni Nurhayati, SE., MSi., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan 

dosen pembimbing Justinia Castellani. SE,. MSi.,Ak yang telah memberikan waktu, 

perhatian, kesabaran, dan pemikirannya serta membimbing memberi nasehat-nasehat 

kepada penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian ini. 

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini juga dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih disertai penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom., Rektor Universitas Pasundan 

beserta jajarannya. 

2. Dr. Atang Hermawan, S.E., M.SIE., Ak., Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan dan selaku Wali Dosen penulis. 

3. Bapak Dadan Soekardan, S.E., M.Si.,Ak., Sekretaris Program Studi Akuntansi 

Universitas Pasundan. 
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4. Bapak/Ibu Dosen Program Reguler Pagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Pasundan yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan kepada 

peneliti. 

5. Bapak/Ibu Staf Administrasi Program Reguler Pagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan yang telah membantu dalam proses administrasi 

penyelesaian Usulan Penelitian ini. 

6. Sahabat terbaik Derry, Firman Aryana, Farhan, Bugi, Hamda, Faisal, Anbiya, 

Noval, Bryan, Alfiz, Asep yang selalu memberikan semangat serta dorongan 

kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

7. Sahabat seperjuangan, Rani Ramdhaniaty, Puspa Arum Kartika Bumi, Raden 

Rara Vani Mutiasari, Mely Haristiani, Fina Rahma , Wira Widya Ningsih, 

Nita Silvia Fauziah, Ajeng Dewi Yuliani, Linda Bellahayati, Annisa Karim 

Rachmandita, Faisyal, Andy, Fikry, Reza, Irvan, Fadhli, Iqbal, Dani, Rangga, 

Rizky, dan Tami yang saling memberi dukungan, saling mendo’akan, dan 

semangat serta kebersamaan dalam canda tawa dan tangis. 

8. Teman-teman 11 Akuntansi C yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi dalam setiap kesempatan. Semoga kita SUKSES! 

9. Seluruh teman-teman Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Angkatan 2011. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut 

terlibat dan membantu dalam penyelesaian Skripsi Penelitian ini. 
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Semoga segala kebaikan semuanya mendapat balasan dari Allah SWT lebih 

dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap dengan penulisan 

skripsi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai Good 

Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal , semoga usulan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

                     Bandung, Februari 2016 

            Penulis 

 

                      Reza Sukmadiansyah 

 


