
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis diberikan kesempatan serta 

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat Pengendalian 

Intern Di Dalam Menunjang Tercapainya Good Corporate Governance”. Skripsi 

ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntasi pada Universitas Widyatama. 

 Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak 

yang turut memberikan bantuan, dukungan dan kesempatan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, doa 

serta semangat. 

 Ucapan terima kasih yang tulus yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan 

kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta, tiada kata yang dapat melukiskan ungkapan 

terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan moril serta 

materiil, semua pelajaran hidup, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan hingga 

saat ini. Ini semua untuk papa dan mama. 

2. kakak ku, Teh Vita dan A’ Ferdi makasih banyak buat bantuan, dukungan, 

doa, semangat, dll. Dan juga keponakan ku Atha yang selalu memberikan 

keceriaan di tengah kesibukan yang melelahkan. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing 

dan Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan 

mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Prof.Dr.Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak., selaku Ketua 

Pengurus Badan Yayasan Widyatama. 



5. Bapak Dr. H.Mame S. Sutoko, Ir.,DEA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Akuntansi S1 dan D3 fakultas ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmunya.  

9. Seluruh karyawan staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu di 

Universitas Widyatama. 

10. Astria (Cia) tersayang yang selalu sabar menemani di waktu pagi, siang, 

sore dan malam walaupun hujan ataupun panas, dan selalu memberi 

inspirasi, semangat, perhatian, waktu, doa dan dukungan dalam 

penyusunan skripsi ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai. Skripsi ini 

aku persembahkan juga untuk Astria (Cia). 

11. Bapak Drs. H. Rachmat, S.E., selaku manajer Dokmus PT. Pos Indonesia 

(Persero) Bandung. Yang telah banyak membantu peneliti selama 

melakukan penelitian dengan memberikan data dan informasi yang 

peneliti perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Seluruh staf  PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung, khususnya bagian 

Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang telah memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Bapak Nuryantoro, Bapak Dudi, Bapak Rahmat, yang telah rela 

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan konsultasi kepada 

peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Keluarga besar di Subang, (Alm) Om Andre, Bu Guru, Mang wawan, Bi 

Nining, yang selama ini selalu memberikan semangat, doa, dukungan, dan 

bantuan baik secara moril maupun materil. Dan juga Feni yang 

memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Teman-teman kostan ku di Gandok, Fujay, Topan, Dodo, Moko, Imonk, 

A’Ivan, A’Goro, A’Teguh, Luthfi, Ibenk, Abang, Galih, Ega, Ade, Deni, 



Luby, Pak Budi, Yanki, dan Rizky. Yang mengisi hari-hari terindahku 

dengan keceriaan selama di kostan. Dan juga untuk emak kostan yang 

selalu sabar melayaniku dari pertama masuk kostan sampai saat ini. 

16. Sahabat-sahabat seperjuangan ku selama kuliah Ronal, Jo, Gilang (Ayo 

semangat skripsinya), Sukma, Irwin, Milfan (Ayo cepat skripsi). 

17. Anak-anak P05, Army, Aby, Roby, Biting, Gin2, Zam2, Abe, Tedy, Arly, 

Bery, Agung, Gilang, Rafiu, Berto, Mega, Ardy, Enjank, Adiguna, Deni, 

Abaw, Emir, Daniel, Atis, Firman, Acay, David, Egi, Alen, Rizny, Vina 

dan teman-teman 2005 lainnya.  terimakasih atas hari-hari yang tak akan 

pernah terlupakan. 

18. Anak-anak Biru-Biru (GB), Aty, Amel, Mayang, Eci, Manikam, Lena, 

terima kasih atas semangat, doa, dan dukungannya. 

19. Temen-temen mantan kelas ”C”, semoga semua anak-anak kelas C sukses. 

20. Bambang S.E., Tika S.E., Echa, Gege S.E., terima kasih atas bantuan dan 

bimbingannya. 

21. Teman-temanku di Subang, Ikhsan, Hasta, Dona, Aldan, Sexy, Chimenk, 

Hendry, koji. Terima kasih atas doa dan dukungannya. 

22. “Orang-orang” yang menjadi penyemangat kekampus. 

23. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. 

Penulis telah berusaha dengan maksimal dan sebaik-baiknya dalam proses 

penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin 

memiliki kekurangan dan masih belum benar-benar sempurna. Meskipun 

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang membaca.  
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