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Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur ke hadirat Illahi
Rabbi karena curahan rahmat serta karunia-Nya, penulis mendapatkan kemudahan
dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta
salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, juga pada keluarganya,
pada sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman.
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selama kurang lebih empat tahun. Alhamdulillah dengan ijin Allah Ta’ala, penulis
mampu menyelesaikan penelitian ini. Atas keberhasilan ini tentunya melibatkan
banyak pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doa terbaik. Oleh
karena itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih
dan perhargaan yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. H. Furqon, Ph.D., selaku Rektor Universitas Pendidikan
Indonesia;
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5. Bapak Agus Widarsono, selaku pembimbing akademik yang senantiasa
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bimbingan, memberikan ilmu pengetahuan dan petunjuk sejak awal masa
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dan dukungan terhadap penulis;
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Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian yang
memadai nikmat-Nya yang selaras dengan kebaikan-Nya. Wahai Tuhan kami,
bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan dan kebesaran kekuasaan-Mu.
Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar
Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Dengan limpahan
karunia dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang
berjudul ”PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
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MODERATING (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga).
Penulis menyadari kelancaran penelitian ini berkat bantuan, bimbingan
dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
Jazakumullah Khairan Katsira kepada semua pihak yang telah membantu penulis.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para
pembaca sehingga menjadi acuan dalam perbaikan di masa yang akan datang.
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