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Assalaamua’laikum Wr.Wb 

 

Puji syukur Alhamdullillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan segala rahmat, anugerah, dan karunia, sehingga dengan izin-

Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung dengan judul “Pengaruh Tindak Lanjut Hasil 

Audit Internal Terhadap Upaya Pengurangan Tingkat Kecurangan” (Studi 

Kasus Pada PDAM Kota Bandung). 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami berbagai kendala, tetapi 

berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari Bapak Rusmin SE., Ak., selaku 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis dalam 

meneyelesaikan laporan skripsi ini. 

 Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak 

terutama kedua orang tua atas kasih sayang, kesabaran, serta ketulusan do’a, 

pengertian, perhatian dukungan serta dorongannya semoga Allah SWT selalu 

melindungi, mencintai dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. 

Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak dan Ibu yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun 

materil serta do’anya selama ini. 

2. Prof. DR. Hj. Koesbandidjah, AK., Ms.Ak selaku Ketua Yayasan 

Universitas Widyatama. 

3. DR. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA selaku Rektor Universitas Widyatama. 

4. H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si. Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 



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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Usman. S, S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Rusmin, S.E., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk menbimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat 

berharga bagi penulis selama perkuliahan. 

9. Seluruh Staf LDE, PUPD dan Perpustakaan serta karyawan Universitas 

Widyatama. 

10. Seluruh karyawan PDAM Kota Bandung yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan 

waktu untuk memberikan informasi dan pengarahan pada penulis. 

11. Semua saudara-saudara atas kebaikan dan do’anya yang diberikan kepada 

penulis. 

12. Teman-temanku Ratna, Ica, Gina, Anggi, Via, Astrid, Megi, Ema, Ela, Novi, 

Delvi, Dimas,Rika, dan teman-teman akuntansi angkatan 2003 terutama 

kelas D terima kasih buat bantuan, saran, dan dukungan selama mengerjakan 

skripsi. Terima kasih juga menjadi teman yang paling baik selama ini. 

13. Sahabat-sahabatku ex-14 Nia, Ria, Tyas, Riska, Mae, Vina, dan Intan yang 

selalu memberi dukungan dan semangat serta do’a. semoga persahabatan 

kita bisa untuk selamanya. 

14. Untuk Redy (makasih udah jadi teman selama mengerjakan skripsi), Kiki 

(makasih buat ledekannya dan keceriaan yang menyenangkan selama ini), 

Rizky (makasih buat jadi temen yang selalu perhatian dan jadi teman 

curhat), Dinal, Pay, Odoy, dan Bisma yang selalu memberikan semangat, 

do’a dan dukungannya. 

15. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas segala kebaikannya selama ini kepada penulis.    



Semoga Allah SWT selalu Melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan-

Nya, serta membalas semua amal kebaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

 

 

Bandung,  September 2008 

 

Penulis      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


