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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang Maha Pengasih 

dan Penyayang. Oleh karena kemurahan dan anugerahNya sehingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini selesai dengan penuh perjuangan 

dan kegigihan penulis terutama dalam menghadapi kendala internal, dan namun 

berkat dorongan yang besar yang diberikan keluarga,  para sahabat dan pihak lain 

membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.  Walaupun pada 

awalnya penuh dengan hambatan yang menyebabkan tidak fokusnya penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini, tetapi puji Tuhan dengan tekad  penulis akhirnya dapat 

fokus menyelesaikan  tesis ini. Dan berkat dari kesabaran dari dosen pembimbing 

yang terus memberikan bimbingan dengan sabar dengan beberapa koreksi 

walaupun ada banyak kekurangan akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Tesis berjudul “PENGARUH PERSEPSI PEMERIKSAAN PAJAK, 

SANKSI PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK” diangkat penulis karena ketertarikan penulis 

terhadap dunia perpajakan yang merupakan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan 

oleh penulis. Proposal tesis ini sendiri secara umum berisi tentang pemeriksaan 

pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan apakah berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, karena selama ini antara wajib pajak dan otoritas pajak 

selalu bertentangan satu dengan yang lainnya, maka penulis tertarik apakah dengan 

pemeriksaan pajak, pengenaan sanksi pajak dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan 

kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 



 

 

Terima kasih yang sangat besar atas dukungan yang luar biasa dari orang-

orang terkasih  istri tercinta Selvia Alysa, ananda yang tercinta Michael, Imelda, 

Melvin dan Samuel yang secara tulus memberikan dorongan yang diberikan kepada 

penulis. Penghargaan dan terima kasih penulis juga berikan dengan tulus kepada 

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

Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah membimbing penulis selama ini. 

Ucapan penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan dengan rasa 

hormat: 

1. Kepada Bapak Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristern Maranatha (FEUKM) yang telah 

memberikan arahan kepada penulis. 

2. Kepada Ibu Dr. Rapina, S.E., M.M., Ak., CA. FEUKM selaku Ketua 

Program Studi Magister Akuntansi yang telah memberikan dorongan yang 

sangat berharga kepada penulis. 

3. Kepada Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. sebagai Dosesn Penguji dan 

juga  banyak memberikan pengarahan kepada punulis sehingga akhirnya 

tesis ini dapat selesai. 

4. Keapda Dr. Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA. sebagai Dosen 

Penguji dan yang juga telah banyak memberikan arahan, koreksi yang 

sangat barharga sehingga tesis ini dapat selesai. 

5. Kepada Dr. Yenni Carolina, S.E., M.Si. selaku Komisi Monitoring Evaluasi 

Tesis FEUKM yang telah membimbing penulis tata cara penulisan tesis 

yang benar. 



 

 

6. Kepada Bapak I Nyoman Agus Wijaya, S.E., M.Acc., Ak. selaku Sekretaris 

FEUKM yang selalu mengingatkan penuli akan batas waktu kelululusan. 

7. Kepada para penguji yang akan memberikan pandangan dan arahan atas 

seminar usulan penelitian ini untuk dapat mengikuti proses selanjutnya. 

8. Kepada sahabat-sahabat penulis dan pihak-pihak yang telah mendukung dan 

memotivasi penulis agar penelitian ini agar secepatnya dapat diselesaikan. 

 

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan 

dari dosen pembimbing, penulis berharap Usulan Penelitian ini dapat diterima 

dengan baik. 
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