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MOTTO 
 

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak 

meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa 

sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa” 

 (H.R. Al Tirmidzi) 

 

“Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku 

bumi manusia dengan persoalannya” 

(Pramoedya Ananta Toer) 

 

“Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik, dari pada menang 

dalam kehinaan dan kecurangan” 

(Lord Efebry) 
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1. Teruntuk seseorang yang paling berharga dalam hidup 
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan taufik, nikmat serta hidayah-Nya sehingga 

atas petunjuk dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Deteksi Fraudulent Financial Reporting 

Dengan Pendekatan Crowe’s Fraud Pentagon Theory (Studi 

Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2017-2019) ini walaupun masih banyak 

kekurangan dan belum bisa mencapai kesempurnaan.  

Sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada nabi 

agung Muhammad SAW yang mana selalu kita tunggu 
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akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna 

memenuhi syarat tercapainya gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah 

di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan 

banyak arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

Untuk ini penulis ingin memberikan ungkapan terima kasih 

kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir., M.Ag selaku rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Tina Martini, S.E, M.Si., selaku Ketua Prodi 

Akuntansi Syariah sekaligus selaku Dosen 

Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan yang baik dalam penulisan 

skripsi ini. 

4. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan 

IAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

pengetahuan selama menjalankan proses perkuliahan. 

5. Ayah dan Ibu, adik dan keluarga tercinta yang telah 

memberikan doa, cinta kasih dan support selama ini 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 



 

x 

 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun senantiasa penulis harapkan untuk kemajuan di masa 

depan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis. 
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