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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji, hormat serta syukur atas berkat, rahmat, dan bimbingan 

serta kasih karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga oleh kuasa 

dan kasihNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap 

Keikutsertaan Tax Amnesty” dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan 

masih memiliki kekurangan di berbagai aspek. Untuk itulah, segala kritik 

dan saran akan diterima oleh penulis dengan hati yang terbuka dan lapang 

dada, karena merupakan perbaikan di masa yang akan datang dan juga 

menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis. 

Penulis menyadari juga bahwa, perjuangan yang berat telah dilalui untuk 

sampai pada titik ini. Banyak orang di sekitar penulis yang memberikan 

dampak bagi terselesaikannya tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan yang 

berbahagia ini dengan segala rasa hormat, penuh dengan kerendahan serta 

ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang begitu 

besar kepada : 

1. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.E., M.E., Ak., BKP. selaku dosen 

pembimbing penulis atas semua saran, kritik, masukan dan waktu 

yang telah diluangkan sehingga penulis dapat termotivasi untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Dr. Oyok Abunyamin, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen 

penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dalam menguji, 
memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan tesis. 

3. Bapak Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. selaku dosen penguji yang telah 

berkenan meluangkan waktu dalam menguji, memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama penulisan tesis. 

4. Ibu Dr. Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen 

penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dalam menguji, 

memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan tesis. 

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

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Seluruh Dosen Magister Akuntansi yang telah mengajar dan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh 

program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Seluruh staf tata usaha dan staf perpustakaan Program Magister 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, terima kasih atas 

pelayanan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis bekuliah 

disini dan membantu dalam penyusunan tesis ini. 

8. Orang tua penulis, Mama dan Papa tercinta, karena merekalah 

penulis dapat berjuang sampai sejauh ini, di mana letak kebahagiaan 

terbesar penulis adalah bisa membanggakan mereka lewat tesis ini. 

9. Saudara kandung penulis dan pihak keluarga yang telah memberikan 

bantuan selama ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. 
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10. Kepada wanita yang selalu mensupport saya dalam suka maupun 

duka selain mama saya yaitu Sindy Rosmiati. Terima kasih sekali 

selalu ada waktu untuk saya dan selalu mendengarkan keluh kesah 

selama masa kuliah dan sampai kelak nanti. 

11. Seluruh teman-teman kuliah S2 yang tidak bisa disebut namanya 

satu persatu, atas dukungan dan kerjasamanya selama kuliah di 

Universitas Kristen Maranatha. 

12. Teman-teman kantor Graha 1001 Jaya cabang Cibaligo yang telah 

mendukung penulis dalam menyelesaikan S2. 

13. Teman-teman main dan teman-teman S1 yang telah menghibur, 

membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 

14. Seluruh orang – orang yang memberikan bantuan, dukungan dan 

kerjasama selama ini baik langsung maupun tidak langsung, yang 

tak bisa disebutkan satu persatu disini. 

 

Akhir kata, sekarang penulis hanya bisa menyampaikan sekali lagi 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga berkat dan karunia 

daripada Tuhan Yang Maha Esa menaungi kalian semua. Dan doakan saya 

agar dapat membalas semua kebaikan hati kalian dan jika pun tidak bisa 

dibalaskan oleh saya, semoga bisa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa atas 

karuniaNya. Penulis berharap semoga tesis ini juga dapat berguna bagi yang 

lain untuk dijadikan referensi ataupun menambah wawasan yang luas 

mengenai topik ini. 
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