
KATA  PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

   Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama, adapun judul yang telah dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah “ 

Peran Auditor Internal Dalam Menunjang Kinerja Manajer Pada PT Telkomsel 

Cabang Bandung ”, yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.133-137 Bandung. 

   Dengan hasil dari penyusunan skripsi ini penulis dapat mengambil suatu 

manfaat dan hikmah dalam pelaksanaanya, yaitu dengan menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang Auditor Internal khususnya mengenai kinerja manajer dalam 

prakteknya. 

   Penulis menyadari benar bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun dari rekan pembaca dan semoga dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

         Bandung, 27 Januari 2009 

 

 

                Marlina Setiowati 
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saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Seluruh dosen-dosen dari semester I s/d X Universitas Widyatama yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu yang sudah sangat sabar mengajar dan 

membimbing penulis selama di perkuliahan. 

9. To my Parents (terima kasih atas do’a dan dukungannya yang tiada henti!!), 

kalian berdua adalah pedoman hidup saya, thanks mom! Buat kakak saya Desi 

Setiowati ( thanks juga atas saran-saranya!) 

10. Seluruh staf administrasi, perpustakaan, kemahasiswaan dan karyawan 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bantuannya kepada 

penulis. 

11. Seluruh karyawan di PT Telkomsel Cabang Bandung terutama Divisi 

marketing yang telah membantu penulis dalam memperlancar proses 



penelitian dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitiaan 

ini, terutama Pak Bimbim, Pak Zoel, Ibu Okeu dan Ibu Rani, selaku 

Supervisor SDM PT Telkomsel Cabang Bandung (thanks a lot!!). 
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17. Serta semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. 

 

 Akhir kata, penulis ucapkan agar Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah 

dan anugerahnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, dan 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

 

 

      Bandung, 27 Januari 2009 
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