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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirobbil „alamiin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan kasih sayangNya kepada 

penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Peranan 

Audit Internal Dalam Menunjang Efektivits Pengendalian Internal Persediaan 

Obat-Obatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Kota 

Pekanbaru)” guna untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian 

komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Purwadi dan Ibunda 

Yusmani Solmides tercinta, yang dengan sabar selalu memberikan semangat 

dalam menyelesaikan perkuliahan serta mengajarkan agar tetap bertahan dalam 

kondisi apapun, terimakasih ayah dan ibunda atas kasih sayang, pengorbanan 

yang luar biasa, dan dukungan serta do‟a yang selama ini ayah dan ibunda 

berikan, semoga ini semua membuat ayah dan ibunda bangga. 

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan 

selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, Sp, M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Si. Ak. CA Selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

4. Bapak Alchudri, SE.,MM.,CPA.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

selalu memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan 

skripsi ini hingga akhirnya selesai. 

5. Ibu Rimet SE.,MM.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat kepada penulis 

6. Bapak dan Ibu 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. 

7. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam 

mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam 

pengambilan data. 

9. Kakak tersayang, Delvianti Ria Sari A.Md dan abang tersayang, Angga 

Permana, SE. Terimakasih atas kasih sayang dan do‟a terbaiknya.  

10. Seluruh keluarga besar yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

Terimakasih atas nasihat, bantuan dan do‟a terbaiknya untuk penulis.  
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11. Sahabat terbaik penulis, Widya Aprilia, Resty Honora, Indah Yulita Sari dan 

Yulisa Pipi, Oldhi Hanafi, Reksi, Bayu, Adit, Rahma. Terimakasih atas 

semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih 

juga atas persahabatan yang luar biasa ini.  

12. Semua teman-teman di kampus, terutama teman selokal Akuntansi K 2013 

(Aktiva) yang telah menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, dan juga teman Akuntansi Audit A yang sama-sama 

berjuang selama perkuliahan demi kesuksesan bersama.  

13. Teman-teman seperjuangan Devi Islamiya, Yulia dan Suci. 

14. Teman-teman Kukerta Siak, Desa Kuala Gasib. Terimakasih atas pengalaman 

hidup, cerita dan ilmu yang di bagikan, terimakasih sudah menjadi keluarga 

baru untuk penulis. 

15. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan 

hidayah-nya kepada kita semua, amiin yaa robbal „alamiin. 

 

Pekanbaru,  Mei  2017 

Penulis, 

 

 

   

Indah Permata Sari 
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