
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb.  

Puji dan Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis 

sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas pembuatan karya akhir ini pada 

waktunya. Penyusunan karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi Program Studi 

Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercubuana. Karya akhir ini masih belum bisa dikatakan sempurna, karena 

hal ini akan selalu menjadi sebuah pembelajaran yang harus ditingkatkan 

terus.  

Penulis juga menyadari segala kekurangan dan keterbatasan pribadi 

penulis, karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat 

mendalam kepada berbagai pihak yang telah ikut mendorong, memperbaiki, 

dan memberi saran dan bantuannya baik berupa perolehan data dan dukungan 

morilnya. Keterbatasan tempat membuat penulis tidak bisa menuliskan satu 

persatu dalam halaman ini, namun yang terpenting adalah rasa terima kasih 

penulis atas segala kebaikan dan keikhlasannya.  

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak, yang terlibat tidak saja dalam pembuatan tesis ini namun juga 

selama perkuliahan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercubuana,yaitu kepada  :  

http://digilib.mercubuana.ac.id/z
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1. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Mercubuana.  

2. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi 

Magister Akuntansi yang selalu memberikan dorongan kepada 

penulis untuk bisa cepat menyelesaikan tesis ini. 

3. Ibu Dr. Istianingsih, MS., Ak..CA.,CSRS selaku pembimbing 

penulisan karya akhir yang memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis sehingga penulis dapat  menyelesaikan tesis ini.  

4. Bapak dan Ibu Dosen dan staf Program Studi Magister Akuntansi 

Universitas Mercubuana yang telah memberikan ilmu baik teori, 

sharing dan diskusi, studi kasus bahkan dalam presentasi yang sangat 

bermanfaat. 

5. Seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Serang yang telah menjadi 

respoden pada penelitian ini.  

6. Isteriku tercinta, Iis Helmina yang selalumemberikan dorongan dan 

dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.  

7. Anak-anakku tersayang, Lulu Hana Salsabila, Naura Azzahra Kamila 

dan jagoan Alaric Gibran Aqila yang selalu mendoakan dan 

mendukung ayah untuk segera menyelesaikan tesis ini. 

8. Kedua Ibunda tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung untuk 

terselesaikannya tesis ini. 

9. Teman-teman MAKSI UMB Angkatan 26 Kelas Sabtu Pagi Meruya 

yaitu Marwan, Zaki,Trysa, Heni, Puji, Aurigae, Anggi, Anwar, John, 
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Lea, Meri, Ika, Panji, Rochma, Hendra, Dethy, Ria, Ane, Romli, 

Ganefo, Gede, Kurniawan, Catherine Bisner, Ketut dan Andi, 

terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan selama kuliah. 

Penulis menyadari bahwa karya akhir ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu semua saran dan kritik demi perbaikan karya akhir ini akan 

diterima secara terbuka dan lapang dada.  

 

                Jakarta,     November 2017 

 

 

Edi Sunardi 
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