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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Berangkat dengan penuh keyakinan, 

Berjalan dengan penuh keikhlasan, 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 

“YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH” 

(TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Madjid). 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu , sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

(Al-Baqarah: 153). 

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

(Depag RI, 1989). 

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 

Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada Allah-lah tempat 

meminta dan memohon.” 

 

Sujud syukurku persembahkan pada ALLAH SWT, berkat dan rahmat yang 

diberikan-Nya akhirnya saya dapat mempersembahkan skripsi ini pada 

orang-orang tersayang:  

Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibundaku yang tercinta yang tak pernah 

lelah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengorbanan 

dalam hidup ini. 

Adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu mengisi 

hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. 

Keluarga besar yang memberi dukungan serta doanya. 

Sahabat-sahabat seperjuanganku yang memberikan semangat, dukungan 

dan kenangan yang mengesankan selama masa perkuliahan. 

Saudara-saudara seperjuanganku di Fakultas Ekonomi UNISSULA 



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Profesionalisme terhadap 

Pengungkapan Kecurangan (Fraud)”. Shalawat serta salam senantiasa selalu 

tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang telah 

membawa kita ke zaman kebaikan.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat yang harus diselesaikan, 

guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis 

hanturkan atas kekuatan Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, 

penulis juga ingin mengucapakan terima kasih kepada:  

1. Kedua orang tuaku tercinta yang dengan ikhlas memberikan dukungan 

dengan penuh perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti-

hentinya kepada penulis serta dukungan moril maupun materil.  

2. Adikku Izana Ghimnas Tiar yang telah memberikan semangat dan doa 

terbaiknya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

3. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk 

membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala 

masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat 

yang telah diberikan selama ini.  

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian. 

7. Pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

9. Sahabat penulis Jimi Sapto Utomo yang selalu memberikan support dan 

perhatian terbaiknya kepada penulis. 



10. Akuntansi kelas RKI, Aqsha, Chilmi, Meli, Lukman, Rika, Verina, teman-

teman satu bimbingan dan rekan-rekan seperjuangan Akuntansi 2014, 

terima kasih atas segala informasi, bantuan dan doanya. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk 

saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.  

 

 Semarang, 11 Januari 2018 

 

  Nailis Saadah 

 


