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Alhamdulillahi Rabbil’ Alamin 

     Pertama-tama penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

karena dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat 

merampungkan studi. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 

alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan 

selama ini. 

     Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, penulisan tesis dengan judul : “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak 

(Studi Pada Konsultan Pajak di Bandung)” untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam meraih gelar Magister Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha 

Bandung dapat diselesaikan. 

     Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak 

yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan, serta dorongan moral serta 

spiritual, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

1. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

2. Ibu Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku ketua program studi Magister 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Dr. Timbul H. Simanjuntak, S.E., M.A., Ak., selaku pembimbing yang 

telah banyak sekali memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam 

penulisan tesis ini. 

4. Para dosen penguji baik itu bapak Alm. Dr. Dawam Bunyamin, bapak Dr. 

Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. dan ibu Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., 
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  Universitas Kristen Maranatha 

M.Si., Ak. yang telah memberikan solusi, kritik dan saran demi 

kesempurnaan penyusunan tesis ini. 

5. Seluruh dosen Universitas Kristen Maranatha yang telah menyumbangkan 

ilmunya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu selama penulis 

mengikuti perkuliahan. 

6. Seluruh staf administrasi Universitas Kristen Maranatha, yang telah banyak 

membantu penulis dalam menempuh perkuliahan. 

7. Seluruh kantor konsultan pajak di Bandung yang banyak membantu penulis 

dalam memperoleh bahan penelitian.  

8. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta dan 

kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. 

9. Saudara-saudaraku terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang tak 

pernah henti. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Kristen Maranatha, semoga 

sukses dalam meraih cita-cita. 

     Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. 

Hal tersebut disebabkan antara lain adanya keterbatasan pengetahuan penulis. 

Mudah-mudahan karya tulis ini memberi manfaat bagi penulis terutama dalam 

penyempurnaannya ke depan. Pada semua pihak yang telah membantu untuk 

kesempurnaan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih. 

     Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, 

serta memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin. 
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