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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah rabbil aalamiin, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke

hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, karena

hanya dengan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL DAN EFEKTIVITAS

WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Survei

Pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung)”. Tak lupa pula Salawat serta salam

semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi semesta

alam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat

jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang perlu diperbaiki ataupun

ditambahkan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki

oleh penulis, untuk segala masukan serta kritik dan juga saran yang sifatnya

membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Adapun Skripsi ini, penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran hingga terselesaikannya skripsi ini. Melalui kesempatan ini

perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Thaufik Boesoirie, M.S., Sp. THT., KL. selaku Rektor

Universitas Islam Bandung.

repository.unisba.ac.id



viii

2. Bapak Dr. Dikdik Tandika, SE., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Bandung.

3. Kedua orang tuaku tercinta Papa Dadang Sudrajat dan Mama Yati Sumiati terima

kasih untuk semua dukungan baik moral maupun materil, untuk pengertian serta

nasehatnya, terima kasih untuk doa serta kasih sayangnya , dan terima kasih telah

menjadi “pembimbing ketiga” bagi penulis, terima kasih untuk segala-galanya.

4. Ibu Dr. Sri Fadilah, SE., M.Si., Ak. CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.

5. Bapak Hendra Gunawan , SE., M.Si., Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Utama

terima kasih atas segala waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis,

terima kasih atas segala bimbingan serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

6. Ibu Dr. Pupung Purnamasari, SE., M.Si., Ak. CA. selaku Dosen Pembimbing

Pendamping terima kasih atas segala waktu dan tenaga yang telah diberikan

kepada penulis, terima kasih atas segala bimbingan serta pengarahan sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ibu Dr. Rini Lestari, SE. M.Si., Ak. CA. selaku dosen wali, terima kasih bu.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis terima kasih atas ilmu

pengetahuan serta didikan yang telah diberikan, tanpanya penulis tidak akan

mendapatkan ilmu yang berharga yang akan sangat bermanfaat selamanya.

9. Kakak saya tercinta Tiana Mutiasari terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih

sayang, dan semangatnya yang selalu tercurah kepada penulis.

10. Kekasihku Rizky Mulyawan yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan

semangatnya kepada penulis.

11. Teman Seperjuanganku Intan Matin M, Luni Riskita HP, Novia Putri A, Anggi

Anggraeni, Anggit Harastiana, dan Diani Popy yang selalu mendukung dan

memberikan motivasi kepada penulis.

12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2012 Khususnya Akuntansi C terima kasih

atas dukungan dan semangat kalian kepada penulis.
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13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik langsung

maupun secara tidak langsung.

Semoga bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan

yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, Febuari 2016

Penulis
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