
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Wa Syukurilah, hanya atas rahmat, karunia dan 

hidayah-Nya, serta berkat bantuan moril maupun materiil dari semua pihak, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Fungsi Controller 

dalam Mengefektifkan Pengendalian Internal Perusahaan”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang 

dikemukakan di sini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun demikian, inilah yang terbaik yang 

dapat penulis selesaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan 

skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan diselesaikannya skripsi ini 

serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima 

bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak, 

karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.   

2. Mamah yang selalu memberikan dukungan baik moriil maupun materiil, 

memberi semangat dan doa yang tiada putus sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan 

pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 

 

5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

7. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

8. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Universitas Widyatama Bandung. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Univesitas Widyatama atas bimbingan dan didikannya sehingga 

telah telah memberikan bekal dan pengetahuan selama kuliah. 

10. Seluruh Staf Administrasi, Karyawan dan Staf Perpustakaan Universitas 

Widyatama Bandung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama 

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

11. Pimpinan dan seluruh Staf PT. X bandung, terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Hengky yang secara tidak langsung sudah memberikan support buat penulis, 

makasih ya. Walaupun kamu jauh tetapi terasa sangat dekat. 

13.  Keluarga Besar yang berada di Indramayu, Jakarta, Cirebon, Cimahi dan 

sebagainya yang sangat membantu dan memberikan dorongan dan semangat 

serta doa selama dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Keluarga Besar Cikutra Baru 1, terima kasih atas kebersamaan serta 

dukungannya selama penyusunan skripsi ini.  

15. Buat teman-teman semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini.  

Kiranya Allah SWT membalas bantuan yang diberikan selama ini dengan 

pahala, rahmat, dan karunia yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis selama ini. 

 

 



 

 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.    

 

Bandung,   Maret 2009 

Penulis, 

 

 

 

( Mifa Anandita P.L. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


