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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Atas berkat rahmat Allah SWT dan hidayah-

Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul 

“Pengaruh Auditor Internal dalam Penerapan Whistleblowing System terhadap 

Pencegahan Kecurangan” pada PT Bio Farma. Adapun penulisan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak 

memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta dorongan baik secara moril maupun 

materil dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terkasih dan terhormat: 

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. Alhamdulillah. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi setiap umatnya. 

3. Papah Djamhur Rathman yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat 

penulis untuk selalu bekerja keras dalam mewujudkan impian Beliau 

menjadikan anaknya Sarjana. 
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4. Mamah Teti Nurhayati yang telah memberikan kasih sayang yang begitu 

besar selama ini, perhatian, selalu mendoakan, mendukung dan mendorong 

agar lebih semangat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Achmad Fadjar , S.E., M.Si., Ak.,C.A. selaku dosen pembimbing 

yang telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan tenaga serta pikiran, 

dan memberikan nasehat serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi 

ini. 

6. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Dr. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

12. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.. 
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13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung yang selama ini telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini. 

14. Seluruh Staf Akademis, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis. 

15. Seluruh Karyawan bagian Satuan Pengawas Intern PT Bio Farma Ibu Emilina 

dan Bapak Satya yang telah memberikan bantuan dalam rangka pengumpulan 

data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini. 

16. Bapak Yudiana dan Ibu Nitta Bagian SDM di PT Bio Farma yang telah 

membantu penulis dalam menyebarkan kuisioner dalam pengumpulan data 

dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menulis skripsi ini. 

17. Kakak dan Adik ku tercinta yaitu Esqi Aktiadi dan Senov Delasta yang selalu 

memberikan doa, semangat, dukungan, bantuan yang luar biasa bagi penulis. 

18. Seluruh keluarga besar dari pihak papah dan mamah yang selalu memberikan 

doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. 

19. Renda Ramayanti yang tidak pernah lelah memberikan semangat, perhatian, 

doa, bantuan, tawa canda, kritik, kasih sayangnya, serta tidak lelah menemani 

sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. 

20. Galih Raspati dan Aditya Pahlevi yang selalu menjadi sahabat terbaik penulis.  

21. Teman Teman ALBATROS yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang 

selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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22. Teman Teman POSMA 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang 

selalu mendoakan, memberikan dukungan serta canda tawa kepada penulis. 

23. Teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 angkatan 2011 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, 

yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan dan 

menjadi amal ibadah kita. Amin. 

 

Wassalamualikum Wr. Wb  

    Bandung, 16 Februari 2016

           Penulis, 

 

 

 

               Sachli Sabdelino 

 

 

 

 


