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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarokatuh 

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL , GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN” sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata (S1) pada jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahilliah kepada alam yang 

islamiah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk Ayahanda SYAMSUL 

BAHRI dan Ibunda HERMAWATI. Terimakasih atas segala cinta , kasihsayang, 

do’a serta dukungan yang selama ini tercurahkan kepada penulis selama proses 

pembuatan skripsi ini. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayahNya sehingga 

penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.   
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

3. IbuIkhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak  selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

5. IbuHj.Elisanovi,SE,MM.Akselaku dosen Pembimbing skripsi Selaku 

dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.  

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

8. Terimakasih kepada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero Kota Pekanbaru yang bersedia menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

9. Terima kasih Kepada kakak saya Wella Anggraini dan adik saya Reska 

Anjelina, yang tidak pernah bosan-bosan memberikan dukungan, do’a, dan 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  
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10. Terima Kasih Kepada Moodooster saya Ahmad AlFaruki yang selalu 

memberikan dukungan , semangat dan do’a kepada penulis. 

11. Terima kasih Kepada Sahabat saya Tri Wulandari, Mini Raini, Desy 

Novania dan LovenySaputri ,Wilda Yulia sasmi , Veni Syafrianti, , Rofa 

Adawiya yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis.  

12. Terima kasih juga Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi Lokal J 

dan Kosentrasi Audit, Wadri Wahyu , Eva Handayani dan Sari Khairun 

Nisa yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

Wassalamu’alaikun Warahmatullahi Wabarokatuh. 

 

Pekanbaru,  Mei 2017 
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