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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih 

atas ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan dan petunjuk yang selalu menyertai, 

maka penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. 

Tesis ini yang berjudul: Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap 

Praktik Manajemen Laba dan Implikasinya Terhadap Biaya Modal Ekuitas, 

disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister 

Akuntansi pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Akuntansi di 

Universitas Widyatama, Bandung. 

Dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat pembimbing utama Dr. Evi 

Octavia, S.E., M.M., Ak., CA. dan pembimbing pendamping Dr. H. Harry 

Suharman, S.E., M.A., Ak., CSRS., CA. yang dengan penuh kesabaran telah 

bersedia meluangkan waktu disela-sela kerja beliau untuk membimbing, 

memberikan wawasan, dan petunjuk kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini 

dapat diselesaikan. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga ingin penulis sampaikan 

kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H., Ach. Djuaeni Kadmasasmita, M.Ec, 

Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., 

M.Si., Ak., CA. Sebagai penguji tesis, atas semua sumbang saran ilmiah dan kritik 

konstruktif keilmuannya sehingga membuka cakrawala berfikir penulis dalam 

pengembangan keilmuan yang sangat berarti bagi penyempurnaan tesis ini. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada 

yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Karhi N. Sardjudin, M.M., Ak., CA selaku 

Ketua Program Pascasarjana, Program Studi Magister Akuntansi Universitas 

Widyatama, Bandung.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat 

Rektor, Dekan dan Civitas Akademika Universitas Widyatama, Bandung yang 

telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan.  

Teristimewa, penulis sampaikan puji syukur dan hormat kepada Bapak dan 

Mama, serta adik-adik yang yang telah memberikan dorongan serta mendoakan 

penulis setiap saat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.  
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Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada seluruh teman-teman 

angkatan VI Program Studi Maksi Universitas Widyatama, Bandung. Terutama 

atas kekompakan dan dukungan moral kepada penulis dan diskusi-diskusi ilmiah 

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

Penulis menyadari masih banyak pihak-pihak yang belum dapat penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan tenaga, dana, pikiran, 

fasilitas dan sebagainya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih. 

Atas seluruh kebaikan, perhatian dan motivasi yang diberikan kepada 

penulis, semoga mendapat balasan oleh Tuhan YME. Amin. Akhirnya semoga 

tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi pengembangan ilmu akuntansi 

khususnya.  
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