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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam 

Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Wirausaha Muda Pemula pada 

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia’. Penelitian ini 

merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Magister Akuntansi pada rogram 

Pascasarjana Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih 

kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus pada kesempatan ini 

penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Apollo, M.Si. Ak. 

Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan 

memotivasi penulis selama penyusunan penelitian ini dari awal hingga selesai. 

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

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

Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Yudi Herliansyah, Ak. M.Si. CSRA. CPAI dan Ibu Dr. Dewi 

Anggraeni F, Ak. M.Si. CMA selaku dosen penguji tesis yang sudah 

memberikan saran yang membangun guna perbaikan tesis ini. 
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4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat 

dan seluruh staf Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak Ponijan selaku Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kementerian 

Pemuda dan Olahraga dan pegawai yang telah memberikan kesempatan serta 

bantuan dan koordinasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

6. Kedua orang tua, istri, kakak, adik dan keluarga tercinta yang selalu 

mendukung dan memberikan kasih sayang tulus dan selalu memanjatkan doa 

terbaik untuk penulis. 

7. Rekan mahasiswa dan sahabat khususnya kelas Magister Akuntansi (dual 

degree kelas siang) angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, motivasi 

dan kebersamaan selama kuliah. 

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Atas semua kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis, semoga diberi 

keberkahan dan kebaikan yang berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapt memberikan sumbangsih keilmuan dan 

bermanfaat bagi para pembaca. Amin. 

      Jakarta,        Mei 2018 

 

        Robbi Setiadi 
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