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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Illahi atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta sholawat dan salam

penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah

menjadi panutan ucapan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW

yang telah menjadi panutan dan menunjukkan jalan yang terang sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam

Mendeteksi Risiko Terjadinya Kecurangan (Studi kasus pada Dinas Pekerjaan

Umum di Kabupaten Bulungan)”.

Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan

pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan

saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan dari semua ihak untuk perbaikan

skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan

pengarahan dari berbagai pihak, semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi

dengan baik. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
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ini dapat diselesaikan dengan baik.
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penguji.
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4. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E.,M.B.A., selaku Ketua Badan
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Universitas Widyatama.

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak, C.A., selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Ibu Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi
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8. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi
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skripsi hingga disetujui.
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yang memberikan banyak masukkan terhadap skripsi ini.
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10. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama Bandung yang telah memberikan semua ilmu dan pengetahuan

yang bermanfaat selama ini kepada penulis sampai penulisan skripsi ini.

11. Seluruh staf dosen, staf LB, staf perpustakaan, dan staf administrasi

Universitas Widyatama.

12. Kedua orang tuaku yang tercinta Suhartini dan Muhammad Arifin Syukur.

Untuk Mama dan Abah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad

raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan

kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Sekalipun

kukumpulkan banyak uang, tak akan terbayar jasamu. Sekalipun

kukorbankan seluruh kehidupanku, tak tertandingi dengan jasamu.

Sekalipun seluruh dunia kuserahkan dibawah kakimu, tak tersaingi

cintamu. Tak akan sebanding apa yang bisa kuberikan dengan apa yang

telah kau berikan.

13. Kakakku tersayang, Sri Rahayu, Agus Ari Saputra dan Ria Octaviani,

yang memberikan banyak andil selama penulis kuliah, yang selalu

mengirimkan uang bulanan, uang kosan, dan uang kuliah untuk penulis.

Kasih sayang dan kebaikan kakak tidak akan pernah terlupakan.
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Hermansyah yang  banyak membantu penulis selama kuliah. Khususnya

untuk ka Herman yang banyak membantu dalam penelitian sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi.
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15. Keponakanku tersayang,  Khansa, Bilal, Amar, Arkan, Maher, dan Abiyyu

yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk penulis.

16. For my best supporter, Sahabatku tersayang Annisa Ayu Azzarah, Asti

Sundari, Dinda Nur, Eva Sudy, Gita Pradina Putri, Irma Yulianti, Karina

Sintya, Riska Kumala Dewi yang selalu memberikan penulis semangat,

motivasi, doa, dan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah selama

penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kewajiban

sebagai mahasiswa, terima kasih atas doa, motivasi, kritik, saran dan

segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunianya

untuk membalas kebaikan dari semuapihak yang telah mendukung dan membantu
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