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KATA PENGANTAR

   
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah
memberikan

kesehatan

dan

kesempatan

sehingga

akhirnya

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada
baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umat islam yang masih
berpegang teguh pada sunnahnya.
Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir program S1
jurusan Akuntansi Konsentrasi Audit Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah FaktorFaktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Sektor Pemerintahan
Pada Dinas Se-Kota Pekanbaru. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari
kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan
sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membagun
dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan bantuan kepada
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi dan Ibu
Nelsy Arisandy, SE, M. Ak, Akt, CA sebagai Sekretaris jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah
memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
perkuliahan dari awal hingga akhir.
5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing yang telah banyak
memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada
penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, semoga Ibu selalu
diberi kesehatan dan mendapatkan pahala atas ilmu yang telah diajarkan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang
telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada
almamater ini.
7. Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang
selalu melayani penggunaan administrasi penulis.
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Dalam menyelesaikan skirpsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan,
bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik berupa waktu, tenaga, kerjasama
dari pihak-pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu,
penulis tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih yang kepada:
1.

Yang teramat penulis cintai dan hormati, Ayah Azis Chan Amir dan Ibu
Ratmayanti yang selalu mendoakan, menyanyangi dan bersusah payah tanpa
mengenal lelah serta tidak patah semangat mengajarkan dan mendidik penulis.

2.

Adik Penulis yang sangat penulis sayangi, Dinda Rahmatul Nurhayati dan
Muhammad Fajri.

3.

Keluarga besar penulis tercinta yang selalu meberikan dukungan dan motivasi
kepada penulis sehingga tetap semangat mengejar impian dan cita-cita penulis
serta bisa menyelesaikan skripsi ini.

4.

Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 042/ Indra Bumi khususnya
angkatan 2014, Mukhammad Nurrokhim, Yosep Adi Purnama, Legiana, Nadia
Fitriana, Riski Ariska, Yeni Safrida dan Fitri Jannah.

5.

Rekan seperjuangan Desi Cahyati yang turut membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

6.

Teman-teman sekelas Akuntansi J ’13 yang berjuang dari semester I hingga
semester VI.

7.

Teman-teman sekelas Akuntansi Konsentrasi Audit B ’13 yang sangat
berkesan walaupun hanya semester VI dan VII bersama.
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8.

Teman-teman KKN angkatan ke 40 tahun 2016 khususnya tim Desa Sawah
Baru Kecamatan Kampar Timur atas kebersamaan kalian dan kerja samanya
hingga setelah selesai KKN.
Kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan

skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih, semoga bantuan dan jasa yang diberikan
dapat dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang setimpal.
Kemudian penulis memohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan terdapat
kekurangan-kekurangan dalam penyajian maupun isi terutama dalam menganalisa
masalah yang telah terjadi selama penelitian. Semoga skripsi ini berguna dan
bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,

Juni 2017
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