KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subḥānahu wataʿālā yang
telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, dan atas petunjuk dan Ridho-Nya,
serta shalawat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sehingga penulis
dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Case-Based Learning
Terhadap Pemahaman Akuntansi Forensik Untuk Mengetahui Fraud”.
Penelitian Skripsi ini penulis ajukan untuk melengkapi salah satu syarat
menempuh program S1.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan
baik dalam pengumpulan data maupun tata cara penyusunan, pembahasan serta
penyajiannya mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang
sifatnya membangun.
Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Utama
Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
4. Angky Febriansyah, SE., MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada
penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA selaku koordinator Pelaksana
Skripsi dan Wali Dosen 4-Ak 4.
6. Lembaga X yang sudah mengizinkan dilakukannya penelitian dengan sebar
kuesioner.

iii

7. Segenap dosen dan staf pengajar program studi Akuntansi Universitas
Komputer Indonesia atas semua curahan ilmu, perhatian dan pelayanannya
Pengelola Program Studi dan seluruh Karyawan / Karyawati Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
8. Teman-teman kelas 4-Ak 4 yang saling menyemangati dan membantu.
9. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi
yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan
semangatnya.
Harapan penulis semoga apa yang disajikan dalam penelitian ini
memberikan manfaat yang besar khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak
yang membacanya pada umumnya. Semoga Allah subḥānahu wataʿālā
memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang telah membantu
penulis dengan segala keikhlasan dan kesabarannya dalam penyusunan Skripsi ini.

Bandung,

Agustus 2020
Penulis

Nabila Azharin Wijonarko
NIM: 2.11.16.150

iv

