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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN AUDIT KINERJA PADA BUMN/BUMD DI KANTOR 

PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PROVINSI 

JAWA BARAT”. 

 Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Dalam penyusunan dan penyelesain Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran dari pembaca. 

 Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, doa, serta dukungan dari berbagai pihak 

baik moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, 

dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak 

terimakasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, selanjutnya tidak lupa penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

 



iv 
 

1. Yang Terhormat Bapa Sendi Gusnandar, S.E., M.M., AK selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kebaikan dan 

kesabaran untuk membimbing serta memberikan petunjuk dan nasehat 

yang sangat berarti dalam menyusun laporan tugas akhir ini. Jazakallah 

Khair 

2. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Khoesbandijah, A.K., M.S., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

5. Yang Terhormat Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang Terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku 

Sekertaris Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Kedua Orang Tua penulis yang penulis cintai dengan sepenuh hati Bapak 

Asep Nanang Suryana dan Ibu Nurul Hayani Siregar terima kasih atas 

untaian do’a yang selalu dipanjatkan kepadaNya, kasih sayang yang 

begitu teramat dan dukungan nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Allah memberkahi dan membalas 

kebaikan yang telah diberikan dengan yang lebih baik. 
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8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

9. Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang telah di berikan. 

10. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk kerja praktik (magang), terutama 

seluruh staf  bagian hukum dan humas instansi yang telah membantu 

penulis memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan mengenai 

perusahaan dan materi yang diteliti. 

11. Bapak Darmawan selaku pembimbing lapangan di Instansi atas 

kesediaannya dengan tangan terbuka memberikan informasi-informasi 

yang sangat diperlukan bagi penyelesaian tugas akhir ini. Jazakallah Khair 

12. Kakak dan Adik-adikku, Agung Pranata Perdana, Arini Syiva Damayanti, 

Nanda Adya Warman dan Khaira Syawalia Putri beserta keluarga besar 

penulis terimakasih untuk dukungan, do’a serta motivasinya. Sayang 

kaliaaaannn….. 

13. Teman – teman terdekat Bunga, Yulita, Safta dan Alan. Terimakasih 

untuk kebaikannya selama 3 tahun masa perkuliahan ini. I’ll gona miss 

you , sukses ya and keep contact 
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14. Nenekku tersayang Hj. Mulyani Sulaeman yang selalu membarikan do’a, 

semangan dan keceriaan dengan keripik pedasnya semoga bisa menjadi 

bisnis besar kita nanti ya maah…. Semoga allah selalu melindungi mama 

15. Semua mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung semoga kita kelak 

menjadi orang yang bermanfaat. 

16. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih 

bantuan dan dukungannya selama ini. 

 

       Bandung, Januari 2013 

        Penulis 

 

 

 

       ( Hilda Meliana Mutiara )  

 


