
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi terhadap 

Implementasi Sistem Pengendalian Internal guna Pencegahan Fraud (Studi 

Empiris pada Perguruan Tinggi se Kota Medan)”. 

Skripsi ini dibuat untuk tujuan akademis dan memenuhi sebagian dari 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S1 pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupum dari 

segi tata bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya. 

Selama penyusunan skirpsi ini, tidak sedikit kendala-kendala yang penulis 

hadapi. Namun, berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak maka kendala 

tersebut dapat diatasi. Secara khusus dan penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas ketulusan doa, didikan, cinta dan kasih sayang yang tak 

terhingga, dukungan materiil maupun moril, dan motivasi kedua orang tua, ibu 

Dra. Fitra Marma Simatupang senantiasa ada dalam keseharian penulis dan bapak 

Alm. M. Nasir Lubis yang tidak bisa penulis lihat lagi tetapi masih penulis 

rasakan keberadaannya. Bahkan terima kasih pun tidak dapat mengimbangi 

seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pihak – 
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pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, maupun selama 

mengikuti program pendidikan, terutama kepada yang terhormat : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., selaku wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan dan sekaligus Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Jhonson M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan sekaligus Dosen Penguji 

yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Ramdhansyah, SE., M.Acc., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8. Ibu Anggriyani, SE,. M.Si., Ak., selaku ketua prodi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Bapak M. Ridha Habibi Z, SE., M,Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberi masukan, saran, dan motivasi serta 
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melakukan koreksi terhadap isi skripsi ini untuk perbaikan sewaktu 

penyusunan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ibu Khairunnisa Harahap, SE., M.Si., sekaligus Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Khususnya Jurusan Akuntansi yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjalani 

perkuliahaan. 

12. Kak Ummi, dan Pak Ariandi staff administrasi jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Univesitas Negeri Medan yang telah banyak membantu penulis 

dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan. 

13. Teristimewa dan khusus untuk Keluargaku tercinta Simatupang Family, 

Terima kasih atas semua kasih sayang yang tulus, doa, semangat  yang 

senantiasa diberikan dengan tulus selama ini kepada penulis. 

14. Teristimewa dan khusus untuk Kakakku Sayang, Maulana Rizqi Sofyan dan 

Zuraida Zaliqa Sofyan, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tulus, 

doa, semangat  yang senantiasa diberikan dengan tulus selama ini kepada 

penulis. 

15. Teristimewa dan khusus untuk Tim Peduli Tugas Akhir Debby Rahmah, Siti 

Mutiah Mtd, Nurma Laut Magaya, terimakasih atas segala bantuan dan 

dukungan yang tiada henti selalu saling mendukung dalam suka duka dalam 

penyusunan skripsi ini. 

16. Teristimewa dan khusus untuk sahabat-sahabat terbaik Caem Goes to Cunuq 

Atika Insyirah, Debby Rahmah, Febi Fitriana, Febriza, Anjas Pramana, 
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Wanda Prayogi, Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang tiada 

henti, selalu bersama saling mendukung dalam suka duka dalam penyelesaian 

skripsi juga selama perkuliahan. 

17. Teristimewa dan khusus untuk Keluarga SMK Pelayaran Buana Bahari, 

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang tiada henti, semangat  

yang senantiasa diberikan dengan tulus selama ini kepada penulis. 

18. Untuk semua teman-teman Akuntansi A 2015 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segala suka maupun duka 

yang telah kita lewati bersama-sama selama duduk dibangku perkuliahan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang mendukung proses penyelesaian proposal skripsi ini atas 

bantuan dan bimbingannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan 

karuniaNya kepada kita semua dan kiranya proposal skripsi ini bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. 

 

            Medan,     Oktober 2019 
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