
 
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkankan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis diberi ketekunan, 

kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan 

Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Dalam Menunjang Efektivitas Good 

Corporate Governance” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis serta kendala-kendala yang 

dihadapi penulis saat penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. 

Namun demikian, penulis berharap adanya manfaat yang dapat digunakan dari 

skripsi ini baik bagi penulis maupun pembaca.  

Penulis telah banyak memperoleh bantuan, baik berupa bimbingan, 

dorongan,  dan pengorbanan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta anugerah-Nya yang tidak 

terhingga kepada penulis. 

2. Papa dan mama tercinta yang selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas, 

serta memberikan semangat dan dorongan baik moril maupun materil yang 

tidak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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3. Bapak Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, Drs., M.M., Ak., selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah 

kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan 

dan dorongan yang sangat berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.  

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., Selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

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

Widyatama 

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

Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., AK., selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Dosen, Asisten dan Staff Pengajar, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah banyak memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

10. Seluruh Staf Karyawan dan Staf Perpustakaan Universitas Widyatama 

yang telah banyak membantu penulis selama ini. 

11. Bapak Ade Saepudin selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI), 

yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 
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12. Pimpinan dan Seluruh Staff  PT. Pindad (Persero), khususnya Bagian 

DIKLAT pada PT. Pindad (Persero) yang telah memberikan bantuan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

13. Bapak Otje yang telah memberikan masukkan dan telah banyak membantu 

penulis selama melakukan penelitian di PT. Pindad (Persero). 

14. Keluarga Besar H. Noor Godjali atas doa dan dukungan selama ini 

terhadap penulis. 

15. Keluarga Besar Rusman Sastradipura atas doa dan dukungan selama ini 

terhadap penulis. 

16. Adikku tersayang Sarah Laraswati atas doa, dukungan, bantuan selama ini 

terhadap penulis. 

17. Gaga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini, terima kasih atas dukungan, doa, perhatian dan antar- jemputnya. 

18. Sahabat-sahabatku OUI FAMILY (Adiesty, Anne, Anty, Femmy, Wita) 

terima kasih atas persahabatannya, dukungan, doa, bantuan dan 

semangatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

19. Sahabat-sahabatku GTJ (Andrez, Ceuceu, Shinta, Helen, Ochay, Fyna, 

Disty, Hera, Ulan S.E, Rini S.E ) terima kasih atas  persahabatannya, 

dukungan, doa, bantuan dan semangatnya, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

20. Bayu, Badra, Adrian, Adi, Nunu terima kasih atas dukungan dan doanya. 
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21. Teman-temanku (Mira, Ina, Nanin, Asti, Ayu, Dessy, Indri, Letty, Ayu, 

Isil, Uyan, Gilang), terima kasih buat dukungan dan bantuannya, sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan.  

22. Maritime Melody terima kasih atas doanya. 

23. Teman-teman angkatan 2004, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu 

per satu. Tetap Semangat !!! 

24. Untuk seluruh teman dan sahabat yang pernah memenuhi perjalanan hidup 

penulis, sehingga penulis sampai pada saat sekarang ini. Terima kasih 

untuk doa, dukungan, dan semua kenangan yang telah kalian tinggalkan. 

25. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Penulis berharap semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

 

 

Bandung, November 2008 

                                                                                                Penulis 

 

                                                                                                    Windy Utami Dewi 

 

 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


