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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan
inayahnya kepada kita semua. serta spirit tauladan manusia yang agung dan suci
baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kebanggan dan kenikmatan tersendiri ketika
penulis telah selesai melakukan tugas akhir yaitu tesis yang berjudul “faktor-faktor yang
mempengaruhi wajib pajak mengikuti tax amnesty” untuk meraih gelar magister
akuntansi ini. Perasaan ini dibarengi dengan kesyukuran yang amat dalam karena
disadari bahwa semua ini terjadi berkat taufik dan hidayah Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa tesis ini diselesaikan dengan baik karena adanya
bantuan banyak pihak yang membantu penulis, baik bantuan moral maupun materil.
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahnya sehingga

penulis menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis hormati dan mencintai Bapak
H.Ibrahim min Sehari dan Ibu Siti Iwe (Alm). Keduanya sudah merawat,
mendidik, mendewasakan serta yang telah menjadi motivasi penulis dan
menaruh harapan dukungannya kepada penulis. Sehingga penulis memiliki
semangat yang besar untuk menyelesaikan tesis ini,
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3. Buat Sadara-saudara penulis Ka’ Narti (ka’Ahmad), Ka’ Latif (Ka’Firda),
Ka’ Suhardi (Ka’Ima), Ka’Fia (Ka’Irwan) dan adik Sarifudin atas motivasi,
dukungan dan do’anya yang telah diberikan selama ini kepada penulis,
4. Kepada bapak Arief Rahman, SIP., SE., MCom, PhD selaku dosen
pembimbing tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan
pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhartian, kesabaran, dan
memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis,
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan/karyawati khususnya di
Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
6. Buat keluarga besar penulis yang ada di flores dan di Yogyakarta yang telah
memberikan motivasi, dukungan dan sarannya sehingga penulis bersemangat
dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan Tesis ini,
7. Kepada Pimpinan dan mitra kerja penulis di perusahaan PT Melia Pilar
Utama, PT Melia Megah Perkasa dan PT Mitranata Cipta Mulia atas
dukungan dan motivasinya selama ini kepada penulis,
8. Kepada teman-teman seangkatan jurusan magister akuntansi di Pascasarjana
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas dukungan dan sarannya
selama perkuliahan dan saat menyelesaikan tugas akhir ini,
9. Buat sahabat-sahabat diskusi yang berperan besar dalam menyelesaikan
tugas akhir ini mas Adit, Mas Sofa, Mba Lutfi, Mas Fajar, Mas Herisona,
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Pak Junaidi, Mas Ready, Mas Randy dan teman-teman lain yang penulis
tidak sebut satu persatu.
Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan
dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki
atau menyempurnakan tesis ini.
Wasalam. Wr. Wbr.

Yogyakarta,

Marsuking
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Februari 2017

