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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat serta 

salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas segala 

karunia dan ridho-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak 

dan Insentif Non-Pajak Terhadap Manajemen Laba” ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan semata-mata 

atas usaha sendiri, melainkan berkat bimbinngan, dan dorongan dari berbagai 

pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini 

disampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.d, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

membimbing penulis, mengarahkan dan memotivasi penulis, dan telah 

berkenan merelakan waktu, tenaga dan ilmu sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan. 

2. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA.  selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran staf pengajar dan karyawan. 

3. Bapak Zaenal Mustafa, EQ.,MM selaku Direktur Program Studi Akuntansi 

Program Magister Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan 

program PPSFE  Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak dan Ibu ku yang selalu mendoakanku, yang selalu memberikan 

dukungan yang tak henti, kasih sayang yang tak berhujung, serta senyum 
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terindahnya yang selalu ada dalam hatiku dan menjadi semangat dalam setiap 

langkahku. 

5. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan bantuan 

setiap membutuhkan sesuatu atau menemui kesulitan serta motivasi dan 

nasihat-nasihat berharga. 

6. Sahabatku Rizka Luluh dan Fitri Handayani terima kasih atas kebersamaan 

dan persaudaraan. Perjalanan bersama kalian, menorahkan banyak 

pengalamana dan pelajaran yang sangat bermakna untukku. 

7. Teman-teman mahasiswa MAKSI angkatan 15 dan kepada pihak- pihak yang 

telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tentunya masih jauh dari 

kata sempurna  dan tiadak luput dari kekurangan-kekurangan, semua ini karena 

keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan, demi perbaikan tesis yang lebih baik. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb  

Yogyakarta,  September 2019  
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