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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya men,vatakan bahrva dalam penelitian tesis ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh geiar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatan yang pemah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain. kecr:ali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan

clalam referensi. Apabila dikemudian hari tidak benar. maka saya sanggrip menerima

hrikuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Rasa syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan selama 

ini, serta sholawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. 

 

Ku persembahkan ini untuk… 

Ayahanda dan Ibunda 

Saudara dan saudari kandungku 

Sahabat Hidupku 

Teman-temanku 

Almamater kebanggaanku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobil’alamin, puja dan puji syukur selalu dipanjatkan 

kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam 

selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Pengalaman, Beban 

Kerja, Gender dan Kemampuan Investigatif Terhadap Pendeteksian Fraud 

Melalui Skeptisme Profesional Auditor” yang disusun guna untuk memenuhi 

syarat studi di Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan tesis ini, banyak pihak yang 

telah memberikan bantuan berupa motivasi, bimbingan, dorongan, masukan dan 

doa yang sangat membantu penulis dari awal penyusunan tesis ini hingga tesis ini 

telah tersusun. Pada kesempataan ini, penulis dengan kerendahan dan ketulusan 

hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM., selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA., selaku dosen pembimbing atas pengarahan 

dan bimbingan yang selama ini diberikan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 
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3. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Akuntansi Universitas Islam 

Indonesia yang telah mengajar, mengarah, memotivasi dan memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis. 

4. Ayahanda dan Ibundaku tercinta H. Kaharuddin, S.Sos., dan Hj. St. Faridah, 

Spd., yang selalu menyayangi, mencintai, mendukung, memotivasi, 

mendoakan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, baik 

dukungan materil dan moril, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

5. Saudara dan saudariku tersayang Nova Anggryani dan M. Fadrikh yang selalu 

mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

6. Teruntuk sahabat dan belahan jiwaku M. Rahmat Darmawan. Terima kasih 

selalu membantu, memotivasi, mendoakan, menyayangi dan selalu ada disaat 

suka dan duka, disaatku kesusahaan dan kebingungan dalam mengerjakan 

tesis ini kamu selalu hadir untuk mendorong dan menyemangati. 

7. Seluruh staf dan karyawan Program Pasca Sarjana Univeritas Islam Indonesia 

yang selalu memberikan informasi, pelayanan dan bantuan pada penulis 

selama kuliah. 

8. Seluruh teman-teman Maksi UII Angkatan 13, terima kasih selalu membantu 

dan memberi dukungan satu sama lain. Semoga kalian semua selalu sukses 

teman-teman. 

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dan BPK 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih telah membantu 

dalam rangka penelitian, serta telah memberi dukungan kepada penulis. 

Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT. 
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10. Semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas 

bantuan dan motivasi kalian, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadaribahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak 

kekuarangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran agar penelitian ini dapat lebih baik untuk kedepannya. Akhir kata, 

penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi kita semua. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Yogyakarta, Agustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




