KATA PENGANTAR
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan atas
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunia- Nya
yang tak terhingga sehingga penelitu dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Baginda Rosululla h
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia
hingga akhir zaman.
Dengan penuh kerendahan hati dan rasa sayang yang begitu mendala m
peneliti

menghaturkan

banyak

terima

kasih

yang

tak

terhingga

dan

mempersembahkan tesis ini untuk kedua orang tua yang paling hebat, Bapak
Tusiman dan Ibu Yuli Rohati yang telah begitu banyak mencurahkan kasih dan
sayangnya dalam mendidik, membesarkan dan tiada pernah berhenti mendo’akan
hingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga Strata-2. Terima kasih juga
kepada kakak (Dani Eka Prasetiyo) dan adik (Tjakra Noer Muhammad) yang
senantiasa mendukung dan mendo’akan peneliti hingga saat ini. Serta keluarga
besar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan mendo’akan.
Peneliti juga banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dorongan dari
berbagai pihak baik secara moril, materil, spiritual, maupun administrasi baik
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati
dan hati yang tulus peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada :
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1. Bapak Alm. H. Probosutedjo selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan
Menara Bhakti beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu
Buana beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ing. Mudrik Alaydrus, selaku Direktur Pasca Sarjana
Universitas Mercu Buana beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi
Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Harnovinsah, MSi., Ak., CA, selaku dosen pembimb ing
yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti
sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh dosen di Universitas Mercu Buana yang telah memberika n
ilmu- ilmu yang bermanfaat untuk masa depan peneliti.
7. Tim Penelaah Ibu Dr. Ratna Mappanyuki. SE., Ak., M.Si., Ibu Dr.
Dewi Anggraeni F., Ak., Msi. dan Ibu Dr. Istianingsih, MSi. yang
telah memberikan masukan masukan positif dalam penelitian ini.
8. Keapada Enda Nur Endasari yang selalu support serta mendo’akan
dengan tulus.
9. Kepada Saudara Tubagus Putra Kencana S. Kom., dan M. Yusup.
10. Teman-teman seperjuangan saat menyelesaikan pendidikan S2 di
Universitas Mercu Buana angkatan 2016/2017 terkhusus untuk
saudara/I Megania Kharisma S.E., M.Ak., Endra Pradika S.E., M.Ak.,
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Jerrio Rinaldi S.Ak., M.Ak., Revlon Reagen Uhing S.E., M.Ak., dan
Deni Septiawan M.Ak.
11. Keluarga besar SDN 01 Gintungcilejet, SMPIT Madani Parung
Panjang, MAN Parung Panjang, dan Universitas MH Thamrin AKA.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 05 Januari 2019

Rio Dwi Susanto

viii

http://digilib.mercubuana.ac.id/

