KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada
Nabi besar Baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas semua tuntunan baik
yang wajib maupun yang sunnah telah diajarkan kepada umatnya hingga akhir
zaman. Tesis ini berjudul ”Kepatuhan Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan
PSAK 109 Dan Peran Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas
Pelaporan Keuangan (Survei Pada Lembaga Amil Zakat Wilayah Propinsi DKI
Jakarta dan Banten), yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Magister
Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercubuana.
Penulisan Tesis dapat terlaksana dengan baik berkat adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi
dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Hadri Mulya, M.Si, selaku Wakil Rektor Universitas Mercu
Buana dan Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam
proses penyempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. -Ing. Mudrik Alaydrus, selaku Direktur Pascasarjana
Universitas Mercu Buana.
4. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak.,M.Si.,CA, selaku Ketua Program Studi
Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana dan juga selaku pembimbing
tesis yang telah mengarahkan dan memberikan ilmu yang luar biasa bagi
penulis dalam menyelesaikan karya akhir ini. Semoga ilmu dan bimbingan
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yang diberikan dapat berguna bagi penulis.
5. Ibu Dr. Erna Setiany, SE.,M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah
memberikan masukan dan arahan dalam proses penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana khususnya Magister
Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman,
serta nilai-nilai positif dan selalu memberikan motivasi dan semangat dalam
menyelesaikan jenjang pasca sarjana penulis.
7. Mas Seno, Mba Diah dan Seluruh Staf Tata Usaha dan Administrasi
Program Studi Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana atas
bantuan dan kerjasamanya.
8. Kedua orangtua dan mertua penulis yang telah memberikan doa dan
dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan
tesis ini dengan baik.
9. Shinta Melzatia istri tercinta dan wanita tersoleha yang selalu memberikan
doa dengan tulus, dukungan lahir dan batin sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Kedua belahan jiwaku Farras Muhammad Ghazy dan Haura Hazimah
Melzatia yang selalu memberikan semangat dan menghibur serta memberikan
energi positif kepada penulis. Dan semoga Abi menjadi inspirasi dan
penyemangat buat anakku.
11. Prof. DR. Zahri Hamat dari USM Malaysia yang selalu memberikan
suntikan semangat dan support sehingga penulis mau kuliah lagi.
12. Jaja dan teman teman di Program Studi Magister Akuntansi Angkatan
32 Universitas Mercu Buana, yang telah ikut memberikan saran-saran serta
informasi terbaik dan dukungan yang berarti kepada penulis dalam
menyelesaikan tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan keterbatasan dan
kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya
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atas penulisan karya akhir ini yang masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan,
kekeliruan dan masih jauh dari sempurna.
Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun
guna perbaikan selanjutnya, karena sesuatu yang telah terlaksana bukanlah berarti
semua telah sempurna, bahkan akan semakin tampak akan kekurangannya.
Akhirnya penulis menyerahkan segala ketentuan dan urusan kepada Allah
SWT. Semoga karya akhir ini berguna.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 2 Mei 2019

Mahroji
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