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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan 

Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skrpsi dengan judul: Analisis 

Peranan Audit Internal, Kebijakan Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Internal Persediaan Barang di 

Perusahaan Dagang. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan 

studi serta dalam rangka memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta masukan berupa keritik dan 

saran yang bersifat membangun guna untuk kesempurnaan skripsi.  

Penyususnan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Budi Prayogi S.E, M.M 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan 
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bantuan moril ataupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada 

penulis dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA.,CIPSAS., CMA, CSRS, CIBA, 

CBV selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntnasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

4. Bapak Budi Prayogi S.E, M.M selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Seluruh Pimpinan dan Staff PT. Raja Farata Indonesia yang telah 

mengizinkan dan memberikan waktu serta bantuan untuk memperoleh data 

dalam penyusunan skripsi. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan (Tommy Wijaya, Makasie BG, Cindy 

Oktavia Junior, Rizky Ferdiansyah, Rizal Sutiawan, Kevin Likido, Yolanda 

Afsari, Rifky Armanda, Adhe Diah, Suci Ramadhani, Lia Amelia, Putri 

Widyasari Noviyanto, Sri Hanifa)  yang meluangkan waktu dan pemikiran 

untuk memberikan dukungan dan memotivasi agar terus berjuang sampai 

menyelesaikan dengan baik. 

8. Orang tua, saudara, dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan 

mendukung serta memberikan motivasi yang tak henti-hentinya kepada 

penulis untuk berjuang menyelesaikan studi dan skripsi serta pengorbanan 
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baik segi moril maupun materil, nasehat, dan kasih sayang. Semua itu 

takkan dapat penulis balas. 

9. Serta, Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih banyak atas bantuan, motivasi serta doanya, semoga Tuhan 

Yang Maha Esa membalaskan semua kebaikan dan ketulusan pihak yang 

membantu dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. 

 

Jakarta, Februari 2019 

 

Reinaldo Yeremi P 
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