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8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Magister Akuntansi angkatan XXVIII yang telah 

memberikan semangat dan kerjasamanya. 

9. Suami dan Anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

10. Ayah/Ibu tercinta serta ibu mertua, serta keluarga besar yang senantiasa 

memberikan dukungannya. 

Akhirnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dengan tulus 

sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah 

SWTmeridhoi kita semua dan penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak 

kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya 

bagi penulis juga bagi para pembaca. 

 

Jakarta, 27 Maret 2018 

Penulis 

 

 

      Lili Fitriah 

 

 
 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




