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Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakathu. 

 Do’a serta syukur kehadirat Allah SWT , dan tidak lupa shalawat serta salam selalu 

tersalamkan kepada nabi sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan Rahmat 

dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini yamg 

berjudul “Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan PT. Rajawali 

Hiyoto”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik yang 

diketahui maupun yang tidak diketahui oleh penulis. Dari kekurangan tersebut penulis sadar bahwa 

tidak akan pernah ada satu hal pun yang sempurna, namun inilah hasil dari rangkaian proses yang 

dilalui oleh penulis untuk berusaha membuat skripsi yang baik. Penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Yang tercinta Ayahanda Suharsono dan Ibunda Herlina dengan penuh kesabaran selalu 

memberikan kasih sayang, mendoakan, mendukung, menanti, dorongan moril maupun 

materiil serta mengantarkan penulis dalam setiap saat dan kesempatan dalam mencapai cita-

cita.  

2. Yth. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing dan yang selalu memotivasi, 

memberi kritik dan saran membangun, serta secara langsung memberikan petunjuk dan bekal 

ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.  

3. Yth. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Widyatama. 

4. Yth. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama 



5. Yth. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak, CA. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama 

6. Yth. Remon Gunanta, S.Pd., M.Si Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

7. Yth. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen wali yang telah memberi 

arahan, nasihat, dan dukungan selama penulis mengikut perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

8. Seluruh dosen dan staf Universitas Widyatama, khususnya pada fakultas ekonomi. 

9. Adikku tercinta Anggi Dwi Putranto yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis. 

10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memotivasi dan memberikan doa dalam penyusunan 

skripsi ini terutama untuk Rachma yang sudah sangat membantu dalam pengajuan sidang 

11. Teman-teman kelas karyawan angkatan 2013 yang selalu memotivasi dan memberi dukungan 

selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. 

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak tertulis disini, yang selama ini telah memberikan motivasi, 

do’a dan bantuannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakathu 

Bandung, April 2016 

 

 

Aditya Hernoto 


