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KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan 

kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan (fraud) dalam sector 

pengadaan bagi publik”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk 

memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis miliki. Namun demikian 

penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik agar skripsi ini dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis mendapatkan bantuan dan motivasi 

dari berbagai pihak, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orangtua Penulis, bapak dan mama atas doa, kasih sayang dan motivasi 

yang selalu diberikan, dan kepada kakak dan adik. Thank’s for all. 

2. Yang terhormat Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing 

atas kesediaan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membantu dan 

memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan  skripsi ini. 

3. Yang terhormat Bapak/Ibu di POLDA JABAR, Bapak I Nengah, Ibu Yuli, Ibu 

Riyanti, Ibu Apong, dan Bapak Heri yang telah membantu Penulis dalam 

memperoleh dan memahami data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian 

skripsi. 

4. Yang terhormat Bapak/Ibu di BPKP Perwakilan Jawa Barat, Ibu Yati, dan Ibu 

Sri yang telah membantu Penulis dalam memperoleh dan memahami data 

yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi. 
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5. Ria Nur Wahyuni yang telah membantu penulis dalam pemberian semangat, 

doa, motivasi, dan dorongan yang sangat luar biasa. Orang yang selalu ada 

ketika penulis dalam keadaan susah maupun senang. Tanpa kamu, penulis 

belum tentu bisa setegar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. 

6. Herni, Maria, dan Indra Prasetya, yang telah memberikan bantuan dan 

semangat yang terbaik 

7. Yang terhormat Ibu. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK.,M.S.,Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

8. Yang terhormat Bapak. Dr. H. Mame S. Sutoko,Ir.,DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung.  

9. Yang terhormat Bapak Supriyanto Ilyas,SE.,M.Si.,Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi (pjs) sekaligus Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  

Widyatama Bandung. 

10. Yang  terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M.,Ak. selaku Ketua 

Program Studi Jurusan Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.  

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

Puskom Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bantuan 

selama perkuliahan. 

12. Teman-teman yang selalu ada untuk mendengarkan keluhan penulis, 

memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Ariz, Ibot, Vira, 

Iqbal, Tedi, Arli, Bambang, Lukman, Husni, Rendy, Dean, Andri, Dicky, 

Febi, Moga, Mimi, Berri, Gilang, Teman-teman Pos, Ibu Edi, Mbah, dan Teh 

Fitri, terimakasih untuk doa, waktu, dan semangatnya. You’re all the best 

friend. 

13. Yang terhormat Bapak Usman Sastradipraja, S.E.,M.M.,Ak., selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf kepada 

pihak-pihak yang namanya tidak bisa ditulis satu persatu. Semoga skripsi ini bisa  

bermanfaat. 

  


