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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas 

segala berkat, bimbingan dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Peranan Audit Internal dalam 

Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution.” sebagai salah satu 

tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi S1, Universitas Widyatama.  

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik 

dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dimana 

dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di 

masa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, 

maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Acu Supriyatna, S.E. dan Ibu Lela 

Julaeha yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, bimbingan, 
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semangat serta do’a yang tak ternilai kepada penulis, dan membesarkan 

putranya seperti sekarang ini 

2. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Drs., Ak., QIA., CRMP., CA. selaku 

pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu 

dan pikiran, serta dengan sabar membimbing dan selalu memberikan 

pengarahan, 

3. Badan Pengurus Yayasan Widyatama, 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor 

Universitas Widyatama, 

5. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Wakil Rektor II 

Universitas Widyatama, 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si.,Ak., CA Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

8. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama, 

9. Ibu Wasifah Hanim, DR., S.E., M.Si  selaku Dosen Wali penulis yang 

selalu membantu penulis untuk menyusun rencana perkuliahan setiap 

semester, 

10. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah mentransferkan 

ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah, 
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11. Sahabat-sahabat yang selalu bersama-sama di lingkungan kampus maupun 

di luar kampus yang selalu memberikan perhatian, masukan,  selalu 

memberikan tawa serta semangat dan doa yang kalian panjatkan kepada 

penulis.  

12. Teman-teman Akuntansi 2012/2013 Universitas Widyatama, terima kasih 

telah menemani di bangku perkuliahan selama ini, 

13. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi, Hari, Obi, Firman, 

Sarah,dan Kevlin, terima kasih telah saling memotivasi satu sama lain 

selama bimbingan skripsi.  

14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini, 

yang karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu, 

semoga Allah SWT memberikan balasan dengan imbalan yang lebih baik. 

Amiin. 

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan 

mahasiswa, dosen, emiten maupun perusahaan, dan peneliti selanjutnya. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

Bandung, 20 April  2016 

Penulis, 

 

 

Aldi Indrajati 

 




