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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia 

dan rahmatNya, sehingga penelitian dan penyusunan tesis dengan judul “Analisis 

Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak, Pelayanan Otoritas Pajak, Dan Kesadaran 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Cibitung Bekasi)” ini dapat selesai. Tesis ini disusun dan 

diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

di Program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Selama proses penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak 

yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.  

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada:  

1. Bpk. Dr. Wirawan, M.Si., MH., CPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terwujud. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta. 
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3. Ibu Dr. Dewi Anggraini Faisol, Ak., M.E. selaku penguji Tesis ini. Para 

Dosen Pengajar Magister Akuntansi Universitas Mercubuana yang selalu 

memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi wawasan kepada penulis sehingga 

tesis ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Mercubuana.  

5. Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., C.A. selaku Ketua Program Studi Magister 

Akuntansi Universitas Mercubuana.  

6. Ayahanda Antonius Mariya dan Ibunda MM. Juminten selaku orang tua yang 

telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis.  

7. Istri tercinta Teresia Sumaryati dan ananda Ferdinandus Adi Krismanto serta 

Agata Indah Cahyani yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi 

dalam penyelesaian tesis ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di lingkungan KPP 

Pratama Cibitung dan Kantor Dirjen Pajak Gatot Subroto, Jakarta yang telah 

membantu dalam penyelesaian Tesis ini. 

9. Seluruh rekan-rekan satu kelas angkatan Program Studi Magister Akuntansi 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 

dan memberikan dorongan positif kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas tesis ini. Penulis 

berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.  

 

       Jakarta,  Mei 2018 

Salam hormat,  

 

 

Penulis  
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