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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah, 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan yang  penulis hadapi. Namun karena bimbingan, petunjuk, dukungan 

dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis 

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

Jakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengikuti 

program pascasarjana Universitas Mercu Buana. 

2. Bp. Prof. Dr. -Ing. Mudrik Alaydrus selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah banyak membantu kelancaran 

proses perkuliahan di program pascasarjana Universitas Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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3. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister 

Akuntansi Universitas Mercu Buana dan selaku ketua ujian sidang yang telah 

memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Wiwik Utami, Ak., M.S., CA selaku dosen pembimbing tesis 

yang selalu memberikan saran, petunjuk, masukan serta bimbingannya 

dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Wirawan, Ak., M.Si. selaku dosen penguji tesis yang telah 

memberikan saran dan masukkan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Suamiku tercinta Ganjar yang selalu memberi motivasi, doa dan kesabaran 

dengan penuh kasih sayang, Ibu Bapakku tersayang tanpa lelah tak henti 

memberi motivasi, doa dan kasih sayangnya, adik-adikku (Yudi, Diah beserta 

suami - Ari), oma, teteh2 dan seluruh keluarga di  Kunciran yang 

memberikan dukungan dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

7. Seluruh dosen Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan ilmu, motivasi dan pengetahuan yang luas kepada penulis.  

8. Seluruh responden pada SKPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam 

pengisian kuesioner penelitian.  

9. Seluruh Staf TU dan Karyawan di lingkungan Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana yang telah banyak membantu dalam proses 

administrasi. 
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10. Seluruh teman-teman di Unit Pelayanan PTSP Kelurahan Ulujami dan teman-

teman semua di Unit Pelayanan PTSP Kecamatan Pesanggrahan untuk 

motivasinya. 

11. Teman – teman seperjuangan Atyk, Komala, Amy, Fitriana, Fitri,  dan  Miki 

yang selalu memberikan motivasi dan masukan  dalam menyelesaikan tesis 

ini.  

12. Semua pihak terkait yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak 

langsung dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan karena 

semua keterbatasan yang penulis miliki dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu, 

dibutuhkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan tesis 

ini.  Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang berguna bagi 

penulis dan peneliti –peneliti berikutnya. 

 

Wa’alaikumus Salam Wa Rahmatullah. 

 Jakarta,  25 Januari 2019 

 

Eri Listyani 

55513120089 
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