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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan kasih 

karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 
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Keputusan Etis Konsultan Pajak” dengan baik.  
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yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang 

akan datang.  
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pengarahan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini hingga selesai. 
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penguji dalam sidang pascasarjana yang telah memberikan banyak pengarahan dan 

masukan pada tesis ini. 
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Bandung yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyebarkan kuesioner 

penelitian. 

5. Para Konsultan Pajak sebagai responden yang telah bersedia mengisi kuesioner yang 

sangat berguna dalam penelitian ini. 

6. Bapak Dr. Timbul H.Simanjuntak, S.E., M.A. selaku Ketua Program Magister 

Akuntansi  di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Bapak I. Nyoman Agus Wijaya, S.E., M.Acc., Ak. selaku Sekretaris Program 

Magister Akuntansi  di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Segenap dosen yang telah membagikan ilmu dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi Program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha. 

9. Ibu Rara dan Pak Andi selaku staf Tata Usaha Program Magister Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah sabar dan banyak 

membantu penulis dalam berbagai hal dari awal sampai akhir program ini. 

10. Kedua orang tua penulis yang tercinta: Bapak Eduard Johannis Massie dan Ibu 

Mariana Massie, serta kakak dan adik tersayang: Haniel, Daniel dan Febriani yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan 

magister akuntansi ini.  

11. Teman-teman seperjuangan di kelas: Yudi, pak Wahyu, Tiana, Felly, ci Herlina, Zinto 

dan Isfa yang selama ini sudah menjadi teman yang baik yang selalu membantu satu 

sama lain di kelas. 

12. Teman-teman yang banyak membantu penulis dalam proses penulisan ini: Altana, Ika, 

Efi dan ko Albert. 



 

 

13. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis: om Paul, 

Engku Engkim, tante Teteng, tante Encan, ci Hana, om Ferdy, ci Santi, Lydia, Irene, 

Afik, Tina, Ivana, Rosi, Gigi, Mei, ko Rendy, Nathan, Eveline, ko Daniel, Ale, Robby, 

Okter, Yopi, CN, Willy, Kiruy, ko Aris, Vera, Erlinda, Stella, Peter, Poppy, Dimas, 

Deplik dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada semua 

pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tesis ini dapat 

berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. 

Tuhan memberkati. 
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