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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha 

Esa karena dengan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

judul “Pengaruh Penganggaran Partisipatif dan Penekanan Anggaran dengan 

Variabel Intervening Informasi Asimetris dan Motivasi Karyawan terhadap Slack 

Anggaran (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)”. Adapun 

maksud dari penyusunan tesis ini adalah sebagai persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar Magister Akuntansi di Program Studi Magister Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha. 

 Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Namun, dengan segala kekurangan yang ada, peneliti berharap 

tesis ini mampu menjadi salah satu sumbangsih kecil dalam khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi. 

 Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak 

yang membantu peneliti. Oleh karena itu, perkenankanlah saya selaku peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Yenni Carolina, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan arahan, bimbingan, masukan dan dorongan bagi penulisan 

tesis ini, serta meluangkan waktu dan kesabarannya untuk peneliti; 

2. Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji I dan Ketua 

Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan arahan dan masukan bagi penulisan tesis ini; 
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3. Dr. Surtikanti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan arahan dan masukan bagi penulisan tesis ini; 

4. Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas 

Kristen Maranatha; 

5. Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha; 

6. Endang Yuniarti Parmoredjo, selaku Officer Accounting Assessment PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yang bersedia menjadi penghubung 

antara peneliti dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., sehingga 

penelitian ini bisa berjalan dengan lancar; 

7. Kepala unit pertanggungjawaban, manajer, dan officer PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk., yang telah bersedia mengisi kuesioner dan meluangkan 

waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti sehingga data penelitian ini 

dapat terkumpul; 

8. Seluruh dosen pengajar dan staff di Program Studi Magister Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha; 

9. Keluargaku tercinta, khususnya orang tuaku, yang selalu setia memberikan 

dukungan dan semangat setiap hari, selalu memberikan masukan dan 

nasihat dalam menghadapi kehidupan ini; 

10. Teman-teman senasib seperjuangan, Bimo, Mega, Ibu Currye, dan Aura 

yang selalu ada dikala suka dan duka menjalani lika-liku hidup 

perkuliahan; 
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11. Teman-teman terdekatku, Willy, Lina, dan Dewy yang selalu memberi 

semangat dan mengobati rasa stress dalam menjalani kehidupan ini; 

12. dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini; 

Saya selaku peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, dorongan, 

bimbingan, doa, kritikan, pemikiran-pemikiran, kesabaran, dan kesempatan yang 

telah diberikan. 

 Akhir kata, apabila terdapat kesalahan penulisan dan kalimat yang kurang 

berkenan, baik disengaja maupun tidak, peneliti memohon maaf yang sebesar-

besarnya. Terima kasih. 

Bandung, Maret 2019 

Peneliti 

Melania Lintang Kenisah 

 


