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KATA PENGANTAR 

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan Karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian komprehensif Magister Akuntansi 

(S-2) pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi Dengan Akuntan Publik, Persepsi, dan Kretiavitas 

Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik” 

 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan 

kemapuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal penyajian maupun 

penggunaan bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang penulis lakukan dan semoga 

tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan 

saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan tesis ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian tesis ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis  mengucapkan terima 

kasih yang begitu besar kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta (H. Dedi Sumardi dan Hj. Maryatie) yang telah banyak 

memberikan pengorbanan baik dukungan doa, nasehat, dorongan moril maupun 

materil yang tidak terhitung besarnya untuk dapat mencapai semua ini. 

2. Kakak-kakakku Shandi Sumaryadie dan Rangga Putra Anugrah yang senantiasa 

memberikan dorongan kepada penulis. 

3. Laras Novia Restiani Gunawan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan. 
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4. Bapak Dr. H. Islahuzamman S.E., M.Si., Ak., CA. selaku rektor Universitas 

Widyatama dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis. 

5. Ibu Dr. Silviana S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang dengan telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan kepada 

penulis. 

6. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. selaku direktur sekolah pasca sarjana 

7. Bapak Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin M.M., Ak., CA. Selaku ketua program 

Magister Akuntansi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan 

bimbingan selama masa perkuliahan penulis. 

9. Teman-teman Magister Akuntansi Angkatan 2 Universitas Widyatama. 

10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu. 

 

Semoga Allah SWT meberikan balasan berupa hidayah dan karunia-Nya kepada 

semua pihak yang telah mebentu penulis dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 

serta menambah wawasan khususnya tentang ilmu akuntansi bagi siapapun yang 

membacanya, Amin. 

 

Bandung, 11 November 2017 

 

 

                                                                                                        Ghana Marthagantika 


