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1 KATA PENGANTAR 

         
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Kasus Pada 

BPKAD Kota Tasikmalaya) dalam memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana akuntansi. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, baik dari segi isi maupun segi penyajian. Walaupun demikian, 

penulis berusaha dengan segala upaya untuk menyajikan semaksimal mungkin. 

Akan tetapi mudah-mudahan skripsi ini manfaatnya bagi penulis dan umumnya 

bagi pembaca. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan tantangan yang 

penulis hadapi, tetapi semua ini dapat diatasi berkat pengarahan, bantuan dan 

dorongan dari semua pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Kedua orang tua dan adik tercinta, Ayahanda Endi Rustandi, Ibunda Teti 

Susilawati dan adik Azka Azkya Muliawati  yang telah mencurahkan kasih 

sayang kepada penulis dan dengan penuh kesabaran telah mendo’akan dalam 

setiap langkah dan hembusan nafasnya serta usaha untuk mewujudkan setiap 

harapan penulis yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi Ir., MS., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak. CA. CPA., selaku Dekan 

Fakulas Ekonomi Universitas Siliwangi sekaligus Pembimbing I yang 

senantiasa meluangkan waktunya untuk berdiskudi dan memberikan 

pengarahan kepada penulis dalam menyusun usulan penelitian ini. 

4. Ibu R. Neneng Rina Andiyani, S.E., M.M., Ak. CA., selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Dosen Wali Akuntansi C 

2016 serta sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan 

waktunya untuk berdiskudi dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam 

menyusun usulan penelitian ini. 

5. Seluruh staf dosen pengajar dan serta segenap karyawan, di lingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah membantu penulis 

selama studi serta keperluan-keperluan akademik. 

6. Kepala kantor dan staf pegawai di BPKAD Kota Tasikmalaya, yang telah 

memberikan izin penelitian, kemudahan dan membantu kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Teman seperjuangan yang selalu saling mendukung serta selalu berbagi suka 

cita, Irma Iman Sari, Dewi Sisca Suryani, Rissa Febriani, Annisa Maulina 

Natasya, Rani Indriyanti, N Salma Maslamah, Silvi Nurmaya Putri, dan Rahma 

Nurmalasari. 

8. Redo Saputra, partner yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal. 

9. Pimpinan dan rekan-rekan kerja Noe Wedding Organizer, terima kasih atas 

dukungan dan motivasinya. 
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10. Seluruh rekan jurusan Akuntansi angkatan 2016 serta semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

11. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, 

yang telah memmberikan bantuan moril maupun materil, yang telah 

memberikan dukungan dan semangat, penulis mengucapkan terimakasih. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat 

dan kasih sayang-Nya. Amin. 

    

Tasikmalaya,  Juli 2020 
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