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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ALLAH 

SWT, karena atas ridho dan izinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Diamond dan Teknologi 

Informasi terhadap Academic Fraud (Studi Empiris pada Mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Di Beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta)”. 

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan 

Program Strata-1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa penulis panjatkan sholawat serta salam 

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri 

tauladan bagi penulis. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan, 

dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada 

kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin berterima kasih kepada 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan izinnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Penulis menyadari 

bahwa kesukaran itu menjadi mudah jika Allah SWT 

menghendakinya. Dan tak henti penulis mengucapkan syukur yang 

sebesar-besarnya kepada Allah SWT. 
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2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan 

inspirasi kepada penulis untuk terus memperbaiki diri agar lebih baik 

lagi. Dan semoga semangat beliau dapat menjadi contoh untuk para 

pemimpin (khalifah) terus berjuang di jalan Allah SWT. 

3. Bapak Harry Adhi Utama dan Ibu Nurhayati, sebagai orang tua yang 

selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan yang paling 

penting adalah doa kepada penulis, sehingga penulis selalu diberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nasihat yang 

diberikan “Hati Senang dan Pikiran Tenang, InsyaAllah semuanya 

akan baik-baik saja”. Terima kasih untuk perjuangan dan kasih sayang 

yang telah diberikan selama ini. 

4. Hariadi Adhitama, sebagai kakak saudara kembar yang telah 

memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk cepat-cepat 

menyelesaikan penelitian ini.  

5. Ibu Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ph. D., Ak, selaku dosen 

pembimbing skripsi, berkat beliau penulis mampu menyelesaikan 

penelitian ini dengan baik. Beliau salah satu dosen yang sangat 

membantu mahasiswa/i untuk memberikan saran dan kritik dalam 

penelitian. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk 

segala waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika selama 

bimbingan penulis memiliki perbuatan atau perkataan yang salah. 

Semoga ibu dan sekeluarga selalu berada dilindungan Allah SWT dan 

selalu dilancarkan rezekinya.  
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6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M. Hum., PhD. selaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.  

7. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  

8. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S. Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar 

Prodi Akuntansi.  

9. Kepada seluruh bapak/ibu dosen, pegawai dan staff Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal 

ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berada di bangku 

perkuliahan. 

10. Ninik fitri, beliau yang tak henti-hentinya panjatkan doa kepada Allah 

SWT agar segala urusan yang dialami penulis berjalan dengan lancar. 

11. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung 

penulis agar selalu sukses dalam menyelesaikan pendidikannya. 

12. Bayu Ramadhan, my partner in crime yang selalu memberikan support 

untuk semangat mengerjakan penelitian ini. 

13. Melarosa Cintia Ayu Ananta, Canita Rismatika Dinar, Sitti Utami 

Lalisu, Angelia Monica Saraswati, Hanna Nisaur Rosyda Firdaus dan 

Alfiyana Anggi Syahputri, Terima kasih penulis ucapkan atas waktu 4 

tahun ini telah menjadi teman seperjuangan, yang tidak henti-hentinya 

berbagi cerita, memberikan masukan, dukungan, nasihat hingga 
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kritikan. Semoga kita dapat bertemu kembali, meskipun tidak di 

tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda.  See You On Top My 

Girls. 

14. Geng tetangga sebelah, Anggra,Noy,Nadia,dan Masna. Terima kasih 

sudah menjadi a new friends yang selalu memberikan support 

15. Teman-teman KKN unit 158 angkatan 55, terima kasih penulis 

ucapkan atas dukungan dan tetap solidaritas meskipun jarang bertemu, 

semoga kita dapat menjalin silahturrahmi dengan baik. 

Akhirnya kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu 

persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas support dan doanya yang telah 

diberikan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi 

Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam 

segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk 

menyempurnakannya.  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Penulis, 

(Hestia Marlina) 
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MOTTO HIDUP 

“NEVER TRY, NEVER KNOW” 

“Cobalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, karena kita tidak akan 

pernah mengetahui pelajaran apa yang dapat mengubah kita kedepannya apakah 

menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Jadi beranilah untuk keluar 

dari zona nyaman, jika itu berdampak buruk maka jadikanlah suatu pelajaran 

untuk terus memperbaiki dan jika itu baik maka itu langkah awal untuk terus 

menjadi yang terbaik.” 

“USAHA TANPA DOA ITU SOMBONG, DOA TANPA USAHA ITU 

BOHONG” 

“Percayalah bahwa hasil tidak akan menghianati usaha, meskipun terkadang kita 

telah berusaha dan berdoa sungguh-sungguh tetapi apa yang diinginkan belum 

tercapai, percayalah Allah SWT mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa 

yang kita inginkan. Jadi tetaplah terus berdoa dan berusaha karena itu dapat 

mengubah suatu keinginan menjadi kebutuhan dihadapan Allah SWT.” 
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