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Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis
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4. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak, M.Si, CA selaku dosen Pembimbing tesis yang
telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, kritik serta motivasi
kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana
Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
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6. Seluruh jajaran Staf TU dan Karyawan di lingkungan PPs Universitas
Mercu Buana Jakarta yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
7. Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bogor, yang telah memberikan bantuan berupa pengisian data
kuesener.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Magister Akuntansi Angkatan XXVIII
yang telah memberikan semangat dan kerjasamanya.
9. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungannya, terutama mama
tercinta ibu Nan Siti Hadiah yang selalu mendoakan dalam setiap solat dan
sujud nya.
10. Istri dan anak-anak yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi
dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak
dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dengan tulus
sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT
selalu meridhoi kita semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat
banyak kekurangan baik isi maupun susunannya, semoga tesis ini dapat
memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Jakarta, 3 Januari 2019
Penulis
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