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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga 

penulis dapat melaksanakan penelitian serta menyusun dan menyelesaikan 

penulisan skripsi. Dimana judul yang diambil penulis yaitu: “Penerapan 

Pengendalian Internal dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah 

Kecurangan (Survey Pada 3 Perusahaan BUMN Di Kota Bandung)”. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan.  

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini 

dapat tersusun dengan lebih baik. 

 Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun materil. Khususnya kepada 

Wati Aris Astuti, SE., Msi., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

memberikan waktu, pikirannya serta arahan untuk membimbing penulis selama 

penyusunan skripsi serta memberikan masukan yang berguna bagi penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan 

hati kepada: 

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT  selaku rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., Msi., selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Ely Suhayati SE., Msi., Ak., CA selaku dosen wali AK-2 Program Studi 

Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. 

5. Kepada seluruh Staff dan Dosen Prodi Akuntansi Universitas Komputer 

Indonesia. 

6. Kepada adikku Wafa Syamsiah dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, 

semangat, motivasi dan masukan. 

7. Teman-teman satu bimbingan khususnya Peni Sri Wahyuni yang selalu 

memberikan masukan terkait penyusunan skripsi. 

8. Sahabat seperjuangan Evy Rahmawati, Lulu Nur Fajariani, Azmi Putri Komara, 

Endang Retani Arumsari serta Umi Kulsum. 

9. Untuk semua teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2015 khususnya AK-2 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua 

saya tercinta ibu Lilis dan bapak Mulyono terimakasih atas doa, semangat, motivasi, 

dan dukungan baik moril maupun materil serta perhatian dan curahan kasih sayang 

yang tidak terbatas kepada penulis serta semua pengorbanan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Harapan penulis semoga apa yang disajikan dalam skripsi ini memberikan 

manfaat yang besar khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang membaca 

pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah bagi 
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orang-orang yang telah membantu penulis dengan segala keikhlasan dan kesabaran 

dalam penyusunan skripsi ini. 

   Bandung,                  2019 

         Penulis  
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