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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis bersyukur kehadirat Dzat Yang 

Mahatinggi atas Asma-Nya, serta Mahaagung dengan segala Sifat-Nya. Karena 

hanya berkat rahmat, hidayah, dan ridho Allah SWT, penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini walau dengan segala keterbatasan. Tidak lupa pula 

shalawat dan  salam juga penulis panjatkan kepada jungjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan 

lil’alamin). Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus 

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Bandung)” ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian sarjana 

Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, 

mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang penulis 

miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang dihadapi penulis, 

tetapi berkat saran, kritik, semangat, serta dukungan dari banyak pihak yang 

membantu penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil, skripsi ini akhirnya 

dapat diselesaikan. 

 Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 
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1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kemudahan, dan kelancaran 

selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang paling saya sayangi dan selalu ingin saya 

bahagiakan, Alm. Ayah Sofyan Harijadi dan Ibu Sumartini yang tak ada 

hentinya selalu memberi semangat, doa, kasih sayang, dan motivasi 

kepada penulis. Setiap do’a yang kalian lantunkanadalah ketulusan yang 

tiasa pernah ternilai dengan apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan untuk 

kedua orang tua penulis yang dengan penuh kecintaan serta kasih sayang 

telah memberikan kepercayaan dan perhatian kepada penulis. Semoga 

Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kedua orang tua penulis di 

dunia dan akhirat. Amin. 

3. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., CRMP., C.A. selaku Dosen 

Pembimbing yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

4. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor II pada 

Bidang Operasional Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Remon Gunanta, SPd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberi bekal ilmu 

pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama 

Bandung. 
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11. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA., dan Ibu Dr. Rita 

Yuniarti, S.E., M.M., Ak., selaku dosen penguji. 

12. Pimpinan dan pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 

yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Fernanda Evlinliany, terima kasih atas do’a, dorongan, perhatian, 

semangat, dan ketulusan yang selalu menemani baik suka ataupun duka, 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman seperjuangan, khususnya Resa, Rasyid, Randy, Iresti, Riska, 

Indah, yang telah bersedia berbagi pendapat dan saling memotivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Seluruh teman-teman di Universitas Widyatama Bandung, khususnya 

Jurusan Akuntansi S-1 Kelas G angkatan 2011 terima kasih telah 

memberikan kenangan yang tidak terlupakan kepada penulis. 

16. Keluarga besar Ikatan Akuntan Indonesia yang telah memberikan 

pengalaman berorganisasi dan ilmu yang bermanfaat. 

17. Teman-teman Posma 2011 terima kasih telah memberikan kenangan yang 

indah kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Widyatama 

Bandung. 

18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun 

telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada penulis. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga 

skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak termasuk 

penulis. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

            Bandung, 16 Februari 2015 

 

Moch. Rangga Bintang. M 


