KATA P ENGANTAR

Assalaamu’alaikumWr. Wb.
Segala puji dan syukur kepada Pencipta makhluk yang mulia dan segala
bentuk kesempurnaanya. Sumber ilmu pengetahuan, udara bagi nafas kebenaran
dan kebaikan yang paling indah, pencurah rahmat yang tidak pernah kering dan
penebar kasih dan tak pernah pilih kasih, Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh
Sertifikasi ISO Dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Perusahaan
Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Asia Tenggara”. Adapun
tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh
penyelesaian studi program Magister Jurusan Akuntansi pada Universitas
Widyatama Bandung.
Dalam penulisan ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan yang
melibatkan berbagai pihak. Ijinkan penulis merengkuh hidmat mengucapkan
terima kasih kepada orang-orang yang sangat berharga bagi penulis, Ayahanda H.
Maulana Qadir Ibrahim, Ibunda Ida Muliati, Ibu Djuariah dan Pak Asep Sukmana.
Kakak-kakak terbaik di muka bumi Adian Eko Putra, SE dan Aji Said Prasetyo
Putra, SE. Juga untuk Wida Ningsih, Amd, Linda Siti Hajar, SE dan seluruh
keluarga besar ciburial yang selalu siap menampung keluhan penulis. Especially
for my love, my precious, my soulmate Muhamad Zakaria, S.Kom and you that
live in my stomach, thank you for being my happiness.

vii

Ijinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada:
1. Dr. Diana Sari, SE., M. Si., Ak., QIA., CA selaku pembimbing I yang selalu
ramah serta begitu banyak memberikan pengarahan yang berguna bagi penulis.
2. Dr. Nur Hidayat., SE., M. E., BKP., Ak., CA selaku pembimbing II yang
selalu memberikan pengarahan dan pengetahuan secara detail serta begitu
sabar membimbing penulis.
3. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu selama di bangku
kuliah dan selama penelitian.
4. Seluruh staf administrasi Maksi dan PPAk Ibu Oki dan Ibu Irma yang telah
membantu dalam bidang administrasi.
5. Berlimpah peluk hangat bagi sahabat-sahabat penulis Like in Home: Pepey,
Bahe, Ikiw, Yulia serta untuk Sheirly Wiarty yang selalu siap mencari media
hiburan saat penulis mulai mengeluh. Tak lupa untuk sahabat-sahabat sesama
pejuang di Konsentrasi Pajak, semangat! kalian yang terbaik.
6. Dan untuk sahabat-sahabat luar biasa lainnya yang begitu banyak memberikan
bantuan dan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulisan penelitian ini membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan
dan justru inilah yang akan menambah kegunaannya di kemudian hari. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada
umumnya.
Bandung,

Oktober 2017
Penulis
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