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KATA PENGANTAR 

 

 السَّالَُم َعلَْيُكْن َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

 

Alhamdulillahirabbila`lamin. Sebagai ungkapan rasa syukur penulis 

kepada Allah SWT atas cinta, kasih sayang, rahmat, keberkahan, dan karunia 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Pengendalian Intern Bidang Akuntansi, Pengembangan Mutu 

Karyawan dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan 

Akuntansi (Studi Pada Bank BRI di Kota Pekanbaru). Penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam 

menyelesaikan studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Akuntansi  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada 

orang tua tercinta Ayahanda Abu Bakar dan ibunda Herma, yang telah 

melahirkan, membesarkan, memberikan begitu banyak doa, semangat, motivasi, 

nasehat-nasehat, dan kasih sayangnya untuk penulis. Karya ini penulis hadiahkan 

untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk bagian dari rasa syukur dan 

harapan orang tua terhadap penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menyadari tanpa adanya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, 

penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu perkenankanlah 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, MA., selaku wakil Rektor I Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., selaku wakil Rektor III Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag, MM., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan  Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Beserta Bapak/ibu Pembantu dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU. 

6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.si, Ak,CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus 

yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan 

saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

7. Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak.Ca., selaku Dosen Konsultasi Skripsi 

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu 

serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh informan selaku karyawan Bank BRI di Kota Pekanbaru yang telah 

banyak  membantu dan memberikan informasi kepada penulis. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas dan Ilmu Sosial yang telah memberikan 

dukungan dan do’a kepada penulis. 

11. Seluruh Teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2013, yang telah melewati 

masa-masa perjuangan bersama-sama dan telah memberikan saran dan do’a 
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selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu. Dan teman-teman lainnya baik yang dikenal maupun 

yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang baik, menjalin 

persahabatan yang baru dan juga berbagi informasi bersama. 

12. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga semua bantuan dan do’a yang telah diberikan mendapatkan balasan 

berupa pahala dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 

 

Pekanbaru,   Maret  2018 

Penulis 

 

 

Hardiansyah 

 


