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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan 

judul “ANALISA PENGARUH BUDAYA ORGANISASI PERUSAHAAN, 

KETAATAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL TERHADAP TATA KELOLA RESIKO KECURANGAN PADA 

PT.PENDIDIKAN ANAK INDONESIA”. Tesis ini disusun dan diajukan dalam 

rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Selama proses penyusunan Tesis penulis mendapat bimbingan, arahan, 

bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Dr. Ir.Arissetyanto Nugroho, M.M, selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan 

untuk mengikuti program pasca sarjana Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur program 

Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta, yang telah menberikan 

dukungan moral kepada penulis sehingga tesis ini bisa terwujud. 

3. Bapak Dr. Yudhi Herliansyah, SE., Ak., M.Si., CA selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk 
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membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan kepada 

penulis sehingga Tesis ini bisa terselesaikan. 

4. Ibu Dr. Hari Setiyawati,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Magister 

Akuntansi dan seluruh dosen yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan dan bantuan kepada penulis hingga Tesis ini 

terselesaikan. 

5. Rekan-rekan satu kelas angkatan 22 Program Studi Magister 

Akuntansi program Pascasarjana Universitas Mercubuana Jakarta 

terutama kelas audit yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril kepada 

penulis. 

6. Semua pihak yang telah banyak membantu Peneliti dalam 

menyelesaikan tesis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, Oleh karena itu 

kritik dan saran sangat diharapkan. 

Harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

           Penulis 

 

         Ngatiyem 
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