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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum wr.wb 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul : “PERANAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM 

PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY 

LAUNDERING)”, dengan studi kasus pada Polda Jawa Barat. 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar sarjana ekonomi 

program studi akuntansi. 

 Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, 

tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka penulis menyadari 

masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, baik dalam penyusunan 

kata, kalimat, maupun sistematika penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu 

penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dan penulis berharap 

semoga pembaca dapat memberi kritik yang membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

pihak-pihak di bawah ini yang telah memberikan dorongan moril dan spiritual, 

motivasi, doa, finansial atau apapun yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu penulis hingga skripsi  ini dapat terselesaikan, terutama kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Kuasa , Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan 

Maha Segalanya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan segala rahmat 

dan karunia-Nya dalam seluruh aspek kehidupan penulis; 

2. Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan seluruh 

umat manusia; 

3. Kedua orang tua penulis (Dadang Mulyana dan Alm. Isye Aisyah) yang 

sangat tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa 
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yang tulus, yang merupakan modal terbesar penulis  dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

4. Ibu tiriku (Ilah Karmilah) yang senantiasa memberikan dukungan, doa, 

dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini; 

5. Adikku tercinta (Abdurahman Sidiq) yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung telah memberikan semangat dan doa kepada penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini; 

6. Seluruh keluarga tercinta yang juga tidak henti-hentinya memberikan 

semangat dan doa; 

7. Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

banyak meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis 

dari awal hingga tahap akhir skripsi ini; 

8. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama; 

9. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama; 

10. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama; 

11. H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama; 

12. Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Universitas Widyatama; 

13. Ibu Yane Deviana, S.E., Ak.,  selaku dosen Topik Khusus dalam 

Akuntansi, yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, dan 

bimbingan, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis; 

14. Ibu Erly Sherlita, S.E., Ak., selaku dosen wali yang telah banyak 

memberikan pengarahan kepada penulis; 

15. Seluruh Staff Dosen dan Sekretariat Program Studi Akuntansi Universitas 

Widyatama, dan juga seluruh karyawan Universitas Widyatama; 
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16. Bapak Arif, selaku salah satu pegawai bagian Satuan Operasional II 

Reserse Kriminal Polda Jabar yang telah membimbing, memberikan 

pengarahan dan banyak memberi masukan serta bantuan yang sangat 

berarti kepada penulis; 

17. Ibu Hera, selaku salah satu pegawai bagian Satuan Operasional II Reserse 

Kriminal Polda Jabar yang juga telah senantiasa membantu memfasilitasi 

penulis secara langsung selama melakukan penelitian di Kantor Polda 

Jabar; 

18. Ibu Linggar, selaku salah satu pegawai bagian Administrasi Reserse 

Kriminal Polda Jabar yang juga telah senantiasa membantu memfasilitasi 

penulis secara langsung selama melakukan penelitian di Kantor Polda 

Jabar 

19. Seluruh pegawai Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal; 

20. Sahabat, kekasih, dan teman berantem Asterina yang telah menemani 

penulis selama 4 tahun;  

21. Sahabat dan teman nge-gym Naldi yang telah banyak memberikan bantuan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi; 

22. Teman-teman di kosan Grage (Giean Yusuf, Sansan, Bayu, Mahdi, Adhi, 

Reza Amitabachan, Rian Barli, Yordan Odank, Ryan Koko, Fahmi, 

Taufik, Om Ucup, dan lain-lain) yang selalu memberikan hiburan dan 

tawa sejenak melepas penat;  

23. Teman-teman belajar bareng dari Unpad (Dahlia, Helmi, Endah, Erik, 

Hesti, Runi, Nita, Fajar, Fenna, Nci, Usthi, Fitri, Ilham, Benanta, Meta dan 

lain-lain) yang datang ke rumah saat ujian tiba;  

24. Salah satu teman terbaik pula semasa SMA, Muhammad Berry, yang telah 

memberikan pelajaran berharga kepada penulis mengenai usaha dan 

bagaimana menjalani hidup dengan kesenangan bermain bersama teman-

teman, namun tetap bisa berprestasi; 
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25. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bagian Pelayanan (Pak Aris, 

Pak Andri, Pak Kos, Pak Firly, Ibu Budi, Ibu Grace, dan lain-lain) yang 

telah memberikan pengalaman bekerja di bidang perpajakan;  

26. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 2006 khususnya, dan Widyatama 

umumnya; 

27. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara 

langsung ataupun tidak langsung yang turut membantu penyelesaian 

skripsi ini. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi rekan-rekan pembaca. 

 

Wassalamualaikum.wr.wb. 

Bandung, Juli 2010 

         Penulis, 

 

   (Muhammad Busrol Karim) 
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