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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung, 

Allah Subhanahu wa taala, 

atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan 

kepada penulis 

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu ’alaihi wa 

sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahi Robbil‘aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa 

Ta'alla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, 
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PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH 

(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)” yang 

disusun guna untuk memenuhi syarat studi di Program Magister Akuntansi 

Universitas Islam Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran yang telah diterima maupun yang akan diterima, 

penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari 

selama menjalani proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa 
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bermanfaat bagi penulis. 
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dan sabar memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan berupa moril 

maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Kakak-kakak 

tersayang Rifkyansyah Guhung dan Siska Nurkamiden yang terus 

mendoakan dan menyemangati penulis. 

5. Seluruh staf dan karyawan program pasca sarjana Universitas Islam 

Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada 

penulis selama kuliah di UII. 

6. Seluruh staf dan karyawan Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota 
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7. Seluruh teman-teman MAKSI baik itu angkatan 12,14 dan 15, 

khususnya teruntuk MAKSI 13, terima kasih atas kebersamaan, 

dukungan, bantuan, dan kebaikan yang tak terhingga, selalu ada disaat 

masa-masa sulit penulis selama menjalani kuliah hingga saat ini 
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