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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulilahirrobbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehdirat Allah 

SWT. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “penerapan akuntansi sektor 

publik, ketidak pastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian 

internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap 

penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Survei 

terhadap kantor Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat). Tesis 

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada program 

Pascasarjana Univeristas Mercu Buana. 

Peneliti mengungkapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

ibu Dr. Istianingsih, Ms., Ak., CA., CSRS selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat 

yang sangat bermanfaat bagi penulis, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur pasca Sarjana Univeritas 

Mercu Buana. 

2. Ibu Dr. Hari Setiawati, Ak., M.Si., CA ketua program Studi Magister 

Akuntansi 

3. Ibu Dr. Istianingsih, Ms., Ak., CA., CSRS selaku Dosen Pembimbing 

4. Seluruh dosen Program Studi Magister Akuntansi Univeritas Mercu Buana 

yang telah mengajarkan ilmu dan berbagai pengalaman dengan penuh 

kesabaran selama penulis menempuh penididkan  
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5. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu 

Buana angkatan 28 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu terbentuknya Tesis ini  

7. Kepada Dewan Penguji terimakasih atas Kesempatan yang telah diberikan 

8. Bapak dan Ibu pegawai pemerintahan Walikota DKI Jakarata Barat, Jakarta 

Pusat  dan Jakarta Selatan yang telah bersedia menjadi responden penulis 

dalam pengambilan sampel 

9. Keluarga Besar tercinta (Papi, Mami, ka Vivi novribe dan adik Meinoriza) 

keluarga besar mami saya (Alm Kake H.Tombong Alm Nene peta 

Hj.kulawu Hj,Suri dan Pung aji,Peta Hj.nana Peta H.idrus, peta Mendang 

dan Hj. Ela) keluaraga besar papi saya  (Nenek Hj. Faisah dan Kake Alm 

H.Nori)  

10. Kelurga besar ayah angkat (samsuri) dan mama angkat (bazlah subair), ka 

sela, risky Ramadhan, sora dan fadlan  

11. Sahabat-sahabat ( ka putri, emba tari, tesya, marsinta, tewe, cika, ervina, 

dan vina) 

12. Teman-teman sebimbingan 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, termikasih 

kasih atas bantuan dan doanya untuk penulis selama penyusunan tesis ini. 

Semoga segala bentuk dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasa 

keberkahan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa Tesis ini jahu dari 

sempurna dan masih banyak kekurangan, karena ini semua ini disebabkan 
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keterbatasan waktu, tenaga, dan kemapuan penulis. Oleh karena itu segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Amien. 

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin  
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