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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian tesis ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu 

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi, maka saya 

sanggunp menerima hukuman atau saksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.” 
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HALAMAN MOTTO 

 

......Kau Pasti Bisa, Dan Hancurkan Tembok Yang Menghalangi Cita-Cita Mu...... 

Dan Allah Subhanahu Wataallah, Berfirman 

  

 

 

 

“ Karena sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

QS AL-Insyirah ayat 5 

 

 

Umar Bin Khattab, ra
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Ananda persembahkan Tesis ini untuk yang selalu bertanya : 

“Kapan Tesis mu Selesai ? “ 

 

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, 

bukan juga sebuah aib yang ditertawakan, alangkah kerdilnya jika 

mengukur kepintaran dan kepandaian seseoarng hanya dari siapa 

yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya tesis adalah tesis 

yang sudah di selesaikan ? baik itu selesai tepat waktu maupun tidak 

tepat waktu. 

 

Ananda Persembahkan : 

1. Bapak dan Ibuku sebagai inspirasi dalam hidupku, yang selalu 
mendukung dari segi moril atau material. 

2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan 
serta doa-doanya untukku. 

3. Nenek dan Om ku, yang selalu menyamangati ku setiap hari. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur ku atas rahmat ALLAH yang kuasa, Alhamdulilah penulis 

panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwata’ala atas rahmat kasih sayang serta 

limpahan hikmah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis berkesempatan 

untuk menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah 

memberikan shafaat dan bimbingan sehingga kita “umat manusia dalam naungan 

cahaya Islam” dapat berjuang dijalan yang diridhoi oleh ALLAH SWT. Dengan 

ini, penyusunan tesis yang berjudul “Mekanisme Dan Transparansi 

Akuntabilitas Atas Cost Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract 

Minyak Dan Gas Bumi” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana (S-2) pada program studi Magister 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

Kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan 

ucapan rasa terimakasih atas bantuan, arahan, dan bimbingan. Kemudian dengan 

segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia. 

2. Bapak Jaka Sriyana, SE.,M.Si.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 



vii 
 

3. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi. 

4. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.com., Ph.D., CFrA Selaku Ketua  

Program Studi Magister Akuntansi. 

5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA. Selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan banyak perhatian, bantuan 

serta waktunya sehingga dengan kesbaran dan bimbingan beliaulah 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

6. Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com.,M.Res., Ph.D., Ak.,CA. 

Selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dalam 

menyusun tesis. 

7. Seluruh pengajar dan dosen Universitas Islam Indoenesia khususnya 

Program Pascasarjana Magister Akuntansi yang telah banyak 

memberikan pengetahuan dan ilmu yang berguna kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu dari Divisi Akuntansi SKK Migas Jakarta beserta 

seluruh Staf nya yang juga turut serta dalam membantu penulis selama 

menyelesaikan penelitian ini dan juga membantu penulis untuk 

mendapatkan data penelitian. 

9. Orang Tua Penulis Bapak Hariyanto Kastella dan Ibu penulis Etcong 

wali. Penulis mengucapkan terimah kasih banyak atas dukungan dan 

doa serta perhatian yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu 

penulis berharap dapat mewujudkan cita-cita dan mimpi serta menjadi 

putri yang dapat membanggakan keluarga. 
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10. Keluarga kandung penulis Muh taufik kastella, Irpan Kastella, Moslim 

Kastella, Yona Sari kastella, Cahya kastella. 

11. Keluarga besar penulis nenek Saiya Wali, Imran Wali, Edy Wali, Eko 

Wali, Saipa Wali, kakek Idi Wali, Jumila Kastella, Farida Kastella, 

Ade wali, Juanda Wali, dan Onyong Wali. 

12. Sahabat dan teman-teman Irma Zein Rumatumia, Emma Khairunnisa 

Artha, Dewi Puji Lestari, Rizka Ayu Lestari, Inggrit Safitri Rumaru, 

Yani, Nursani Kelimagun, Fadila kelkusa, Nurlaila Kelkusa, Asnawi 

Rumodar Risal Rumonin dan Anis Naseha. 

13. Teman-teman senagkatan MAKSI Angkatan XIV, serta Almamater 

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan keluarga baru 

selama di perantauan Yogyakarta. 

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, 

namun penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk 

memperbaiki penulisan selanjutnya. Semoga dengan tesis ini bermanfaat bagi 

yang membacanya. Akhir kata, apabila ada saran dan kritik mengenai tesis ini 

dapat di emailkan ke Niningkastella_36@yahoo.com.  Penulis ucapkan terima 

kasih. 

Wassalamualaikum wr,wb 

Penulis, 

 

(Nining Kastella) 
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