KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan
dan pemiliki segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayang-Nya
memberikan keuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atas KehendakNya jualah Alhamdulillahirabbil„alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi dengan judul “Pengaruh Profesionalisme dan kompetensi
Auditor Internal Terhadap Kinerja Auditor Internal (Survey Pada
Perusahaan BUMN yang ada di Kota Bandung)” yang disusun sebagai salah
satu syarat kelulusan pada Program Studi Strata I pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung.
Penulis merasa bahwa dalam menyusun ini masih terdapat banyak
kesalahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman penulis. Namun penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak yang lain memerlukan referensi
terkait bidang kajian yang dibahas oleh penulis.
Selama mempersiapkan dan menyelesaikan usulan penelitian ini, penulis
banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak khususnya dari Dr.Ely Shuayati,
SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan
waktu guna membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan
yang berharga kepada penulis, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan
tepat waktu dan hasil yang optimal.
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Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada :
1. Assoc.Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas
Komputer Indanesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Rektor Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., CA, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr.Surtikanti,SE.,M.Si,.Ak.,CA Selaku Wali Dosen kelas Akuntansi 4
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Komputer Indonesia.
5. Seluruh Staff Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis
mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal
kebaikan.
6. Staff Kesekretariatan Program Studi Akuntansi (Ibu Dona dan Ibu Senny),
terima kasih untuk pelayanan dan informasinya.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Ade Ruhiyat dan Ibu Sri Sulastri yang tiada
hentinya memberikan dukungan, perhatian yang luar biasa dan juga doa,
serta pengorbanan yang penuh dengan kesabaran untuk penulis.
8. Rekan-rekan 4 Ak 4 dan satu bimbingan usulan penelitian yang telah
memberikan bantuan dan dukungan moril dalam menyusun laporan usulan
penelitian ini.
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Akhir kata Penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi
penolong kita diakhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan usulan
penelitian yang Penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan
para Pembaca pada umumnya. Amin yaa robbal a’lamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Agustus 2019

Muhammad Rizkia
2.11.15.1112
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