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KATA PENGANTAR 

 

         Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan 

petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu  (S1) 

pada Fakultas Ekonomi Stie Malangkucecwara Malang.  

  Judul yang dipilih Penulis dalam menyusun skripsi ini adalah “ANALISIS 

PENGENDALIAN INTERN KOPERASI PEGAWAI TELKOM KEPANJEN 

KABUPATEN MALANG”.   

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan 

kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kepada kedua orang tua tercinta serta kakak yang selama ini telah membantu 

peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak 

henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kepada Ibu Dra.Istutik,Ak.,MM.,CA.,CPA, selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan bombing an, arahan, dorongan, dan semangat kepada 

peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak Pimpinan dan seluruh staff tata usaha STIE Malangkucecwara Malang 

yang telah membantu jalannya perkuliahan. 

5. Kepada pimpinan beserta seluruh staff Koperasi Pegawai Telkom Kepanjen 

Kabupaten Malang yang telah membantu saya dalam memberikan data-data 

perusahaan. 

6. Kepada Ade Novia pacar yang selama ini memberikan dorongan dan 

semangat dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang 

tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini 
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7. Kepada teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat selesai. 

8. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita 

semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi 

amal ibadah di hadapan-Nya. Amin. 

Penulis memahami bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh 

karena itu penulis terbuka untuk menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat 

membangun, karena penulis menyadari sebagai mahasiswa yang masih harus 

belajar tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. 

Besar harapan Penulis mudah-mudahan dengan selesainya penyusunan skripsi ini 

akan bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya. 

           Malang, 31 Agustus 2017 

           Penulis 

 

 

                        (Norle Adetya Irawan) 


