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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengungkapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas 

segala berkat, bimbingan dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal 

Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT. Biofarma 

Kota Bandung)” sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi S1, Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya, dikarenakan segala 

keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki, penulis berusaha untuk 

mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki 

manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, segala saran dan masukan sangat 

penulis harapkan sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis dimasa yang akan 

datang. 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan hidayah-

Nya kepada pihak-pihak yang telah memantu dalam menyusun skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap 

agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, dosen, perusahaan, 

maupun peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 
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