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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Peranan Satuan Pengawasan Intern 

Dalam Menunjang Kepatuhan Manajemen Terhadap Peraturan Perundang-

undangan Pada PT. INTI (Persero)”, shalawat serta salam selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak.semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik.oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan Kakaku Utari Sundanisa, Adiku Gilang 

Jabarizki Putra yang telah memberikan dorongan moril dan materiil serta doa 

yang tidak henti-hentinya mengalir yang sangat berarti bagi penulis di dunia 

dan di akhirat.

2. Dr.H.E. Ristandi Suhardjadinata, Drs., MM., Ak., selaku dosen pembimbing 

penulis, terima kasih atas segala kesediaan waktu dan dukungan dalam 

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukan ibu 

yang padat.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Ak., MS, AK., selaku ketua badan pengurus 

yayasan Widyatama Bandung.

4. Bapak Dr.H.Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, SE., M.Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama.
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6. Ibu Erly Sherlita, SE., M.Si., Ak., selaku ketua program studi Akuntansi S1 

dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Bapak R. Wedi Rusmawan K, SE., M.Si, AK., selaku sekretaris program studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya jurusan 

Akuntansi S1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuannya yang 

berguna dari Bapak dan Ibu selama ini.

9. Seluruh pimpinan, staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama 

terima kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademis.

10. Teman-teman di Purwakarta, Teman kosan sarifah dan yellow sunshine, Niki

Muhammad, Agustina Rahayu, Revia Anugerah Ayu, Reza Mahendra dan 

Gilang Nurakhbar Jidhi  yang selalu ada untuk membantu, menghibur, dan 

memberikan motivasi bagi Penulis di saat susah maupun senang.

11. Teman-teman POS, Parto, David, Gito, Jajang, Ai, Mahe, Abang Rido, 

Kumyun, Anjar, Kiki, Galih, Ali, Iduy, Sinyo, Endri, Riyal, Mbe, Gian dan 

yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang banyak membantu, menghibur, 

dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh teman-teman Widyatama semua jurusan dan angkatan.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Allah 

SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membalas segala kebaikan yang 

telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan dengan harapan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Bandung, Juni 2011

Penulis

Mega Rijki Andikaputra


