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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan 

Pengendalian Internal terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus PT. Sigma Steel 

Bandung”, memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sistem 

pengendalian manajemen dan pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan 

pada PT. Sigma Steel Bandung, selanjutnya penulis menganalisa apakah 

perusahaan Sigma Steel Bandung sudah menerapkan sistem pengendalian 

manajemen dan pengendalian internal dalam menjalankan operasi perusahaannya. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Penelitian ini tidak membandingkan hasil tanggapan 

responden dengan hasil wawancara dengan manajemen perusahaan, sehingga 

tidak terlihat perbedaan antara tanggapan responden dengan keadaan sebenarnya 

yang sedang terjadi di perusahaan. Selain itu responden penelitian ini tidak 

difokuskan pada manajemen tingkat menengah dan atas tetapi mencakup 

keseluruhan karyawan, sehingga bisa menyebabkan hasil penelitian menjadi 

kurang akurat. 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak- 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 
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dalam memberikan bimbingan dan pengertiannya selama ini, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 
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4. Bapak Jimmy Van Dapperon, selaku personalia Perusahaan Sigma Steel 

Bandung. 

5. Kepada semua rekan penulis, Alphanita(Noni), Shannon, Henny (Feli), Cynthia 

(Ccn), Tamara, Kristina (KD), Maydha serta rekan lainnya. 

 Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 
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