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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul  “Pengaruh 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel 

Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga Republik 

Indonesia)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 

saya siap menanggung risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 

saya ini.  
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Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 

pembaca sehingga menjadi acuan dalam perbaikan di masa yang akan datang.  

 

      Bandung, 17 Juni 2016 

 

 

 

       Penulis 

 

 


