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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat
penulis rampungkan.
Skripsi yang berjudul “Pengatuh Sistem Pengendalian Manajemen dan Gaya
Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Perusahaan
BUMN Bidang Manufaktur di Kota Bandung)” ini penulis rampungkan untuk
dipertahankan dalam Ujian Sidang Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Unversitas Widyatama.
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maupun materil dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa syukur penulis
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1.

Ayahanda Uus Supriatna, S.Pd dan Ibunda tercinta Ati Kusniati, S.Pd selaku
orang tua yang semasa hidupnya selalu memberikan bimbingan, semangat,
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tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, dan
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penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan
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ini, Serta Mia, Dhika Erika, teman bermain pada masa SMP, Ghyna, Tia,
Ririn, Nida, Lulu, Jeje, para bidadari surga, teman semasa SMA yang selalu
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Teman-teman seperjuangan skripsi, Zidnie, Anggita, Yonatan, Mila, Karin di
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motivasi dan dukungan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai;

29.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, cinta, kasih
sayang, semangat, perhatian, bantuan, serta dukungan yang begitu besar pada
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