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BERITA ACARA
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tak lupa
shalawat serta salam penulis panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad
SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh
dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah
SWT.
Penyusunan

tesis

yang

berjudul

“Analisis

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi Tax Evasion (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP Pratama Magelang)” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S-2) di Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.
Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh
karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah melancarkan segala urusan penulis dalam
kehidupan khususnya terkait urusan akademik. Sungguh tiada Tuhan
selain Allah, terima kasih atas segala berkah yang telah diberikan kepada
penulis sehingga dapat melewati semua proses kehidupan.
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2. Muhammad SAW yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk
memahami kehidupan. Sungguh penulis menjadi orang yang beruntung
menjadi salah satu dari keturunan beliau.
3. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan
Akuntansi.
5. Bapak Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(SI)., Ph.D selaku Ketua Program
Studi Akuntansi-Program Magister.
6. Dr. Mahmudi., SE., Msi., Ak., CMA selaku dosen pembimbing tesis yang
menyediakan waktu dan memberi banyak ilmu kepada penulis sampai
penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.
7. Lilik Rio Wardana (Alm.) dan Baryanti sebagai kedua orangtua penulis
yang telah memberikan banyak dukungan moral dan material serta doa
yang tiada henti untuk keberhasilan penulis.
8. Zakhir Wikan Anadiya, M.Pd selaku suami penulis yang selalu dengan
sabar memberi motivasi serta semangat kepada penulis dari awal
penyusunan tesis sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dwitya Farah Diba, S.E. dan Yola Andesta Valenty, M.Ak sebagai sahabat
penulis pada saat menempuh pendidikan S2. Semoga kita semua menjadi
orang yang sukses.
10. Teman-teman Maksi Angkatan 14, baik yang mengambil konsentrasi
Perpajakan maupun Akuntansi Sektor Publik. Terima kasih atas ilmu yang
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dibagi selama 2 tahun ini. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna
bagi agama, nusa, dan bangsa.
11. Para

responden

yang

telah

banyak

membantu

penulis

dalam

mengumpulkan data.
Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu
persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah
melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang
telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari
bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih
diperlukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum wr.wb
Penulis,

(Frida Aini Nastiti)

