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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, terucap syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

subhanahu wa ta’ala atas karunia serta ridho-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi PSAK 13 Revisi 

2011 (Fully Adopted IAS 40) Sektor Industri Properti Listed Bursa Efek 

Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laba”. Penulisan tesis ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari 

hambatan dan persoalan, dan berkat dukungan, nasihat, bimbingan serta saran 

dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan 

ini, penulis dengan tulus hati menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Mercu Buana. 

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

Akuntansi Universitas Mercu Buana serta ketua sidang pada tanggal 18 Mei 

2018 yang telah memberikan arahan dan masukan atas pemaparan hasil 

penelitian ini. 

3. Ibu Dr. Istianingsih, M.S.,Ak.,CA.,CSRS selaku dosen pembimbing yang 

selalu bijaksana dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat 

serta waktunya selama penelitian dan penulisan tesis ini. 
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4. Ibu Dr. Dewi Anggraini Faisol, Ak.,ME selaku dosen penguji pada sidang 

tanggal 18 Mei 2018 yang telah memberikan masukan serta saran untuk 

perbaikan tesis ini. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana, 

yang telah memberikan ilmu, wawasan serta berbagi pengalaman kepada 

penulis selama perkuliahan. 

6. Seluruh Staf Akademik, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, dan pihak-

pihak yang bertugas dalam kesatuan keluarga besar Program Studi Magister 

Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

7. Istriku tercinta Beby Ayu dan putriku tersayang Chayra Nadhifa, terima kasih 

atas kesabaran, dukungan serta Doa yang diberikan kepada Ayah.  

8. Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, kakak dan adik, terima kasih atas dukungan 

dan semangat yang telah diberikan hingga hari ini. 

9. Bapak Endang Mudiman selaku atasan di PT Tamaris Hidro yang telah 

memberikan semangat dan dukungan demi terselesaikannya tesis ini. 

10. Rekan-rekan Program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana 

khususnya sahabatku Agus Setyawan, Sudrajat Wahyu dan Dewi Puji 

Rahayu yang telah banyak memberikan saran dan bantuan dalam 

terselesaikannya penyusunan tesis ini.  

 
Dengan keterbatasan pengalaman dan keilmuan yang dimiliki maupun 

pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat 

kekurangan serta masih memerlukan pengembangan lebih lanjut sehingga mampu 

menambah kebermanfaatan bagi penelitian berikutnya. Oleh sebab itu, dengan 
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kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik serta saran demi 

sempurnanya penelitian ini. 

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta’ala membalas kebaikan 

seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis 

berharap tesis ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak 

pemerhati Ilmu Akuntansi.  

 

  

 Jakarta,    Mei 2018 

 

 Penulis 
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