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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Transparansi 

Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bojonagara” dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, 

dan kesabaran kepada penulis serta berkatNya yang begitu besar. Terimakasih 

Tuhan.. 

2. Bapak Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, S.E., M.A. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan selama 

proses penyusunan tesis ini dan juga bersedia meluangkan waktunya di 

tengah kepadatan jadwalnya. 

3. Mami, papi, dan koko tersayang yang menjadi inspirasi dan motivasi dalam 

hidup dan selama penulis menempuh pendidikan formal dan juga telah 

menjadi orang tua super yang telah merawat dan membesarkan penulis sejak 

dari kecil sampai sekarang, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk 
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penulis dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan secara moril dan 

materil untuk menyelesaikan tesis ini. I love you both, unconditionally ! 

4. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Ibu Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Kepala Program Studi Magister 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Bapak I Nyoman Agus Wijaya, S.E., M.Acc., Ak., CA., CTA. selaku 

Sekretaris Program Studi Magister Akuntasi Maranatha. 

7. Ian Prawira, S.E. yang telah memberi dukungan saat penulis menghadapi 

kesulitan dan jalan yang buntu dan juga bersedia mendengar segala keluh-

kesah penulis. Terima kasih selalu menyediakan waktu untuk penulis dan 

membantu selama proses penyusunan tesis ini. you’re my sunshine ! 

8. Ibu Dini Iskandar, S.E., M.M. yang telah memberikan bantuan dan 

mendengarkan segala cerita dan keluh kesah penulis selama menyusun tesis 

ini. 

9. Ibu Verani Carolina, S.E., M.Ak., Ak., CA. yang telah memberikan bantuan 

dan informasi dalam penyusunan tesis ini. 

10. Ci Lala, Syela Oktaviani yang membantu dalam persiapan saat penulis akan 

menghadapi sidang. 

11. Grup Asal Kau Bahagia ! Ci Lala, Ko Kuma, Jojo, Ko Andre, Kak Ade, Kak 

Djati dan Kak Dessy sebagai pelipur lara saat penulis merasa jenuh dan stress 

saat menyusun tesis ini. 
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12. Ci Rini dan Om Bile yang telah berbagi suka dan duka dan menghibur saat 

penulis merasa jenuh saat menyusun tesis ini. 

13. Hanny dan Jericho yang memberikan inspirasi untuk penulis. 

14. Om Ay Tjiang yang tak henti-hentinya membantu di dalam doa dan 

memberikan semangat kepada penulis untuk terus bersabar dan menenangkan 

penulis. 

15. Para responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam 

proses pengumpulan data 

16. Pihak perpustakaan Universitas Kristen Maranatha. 

17. Pihak TU Ekonomi - Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

18. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

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

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

Tuhan memberkati. 
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