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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah SWT  yang telah 

memberikian rahmat, ridho, petunjuk dan ilmunya kepada penulis, sehigga penulis 

dapat menyelesaikan penyususunan tugas akhir ini. Tidak lupa sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, sehabat dan pengikutnya. 

 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakuktas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas semangat 

dan dukungan yang penulis dapatkan dari semua pihak, untuk itu padda 

kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya 

kepada : 

1. Ayahanda Septamialdi dan ibunda Ade yang telah melahirkan, 

membesarkan , mendidik dan selalu memberikan kasih sayang sehingga 

sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan keluarga yang telah senantiasa 

memberikan motivasinya dan bantuan financial kepada penulis sehingga 

penulis bisa menyeleasikan  Tugas Akhir. 

2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin M. Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif  Kasim Raiu. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM,. M. Ag selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan  Syarif Kasim 

Riau. 

4. Ibu Sahwitri Triandani,SE,M.SI selaku ketua jurusan DIII Administrasi 

Perpajakan. 

5. Bapak Fakhrurrozi, SE, MM selaku sekretaris jurusan DIII Administrasi 

Perpajakan, yang selalu memberikan motifasi terhadap saya. 

6. Bapak Kamaruddin, S.sos.,M.Si selaku penasehat akademis yang banyak 

memberikan bimbingan penulis dibidang akademis 

7. Ibu Mustiqowati Ummul Fithyiyyah, S.pd.,M.Si. selaku pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu , ilmu serta masukan-masukan sehiga 

Tugas Akhir ini dapat di selesaikan. 

8. Bapak/ibu dosen dam staff Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

9. Ibu/bapak dan seluruh pegawai BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA PEKANBARU yang telah banyak membantu penulis sehingga 

penulis mampu menyelasikan Tugas Akhir penulis 

10. Buat sahabat Iis (emakku), Rama (upil), Wana (sicil), yang selalu ada 

disaat suka maupun duka, selalu mendukung penulis dan buat Abalabal ku 

makasih buat waktu yang pernah kita lalui bersama-sama. 

11. Buat my best ku capuk (Ica), yang selalu ada disaat aku mau nge print 

hahaha, dan teman curhat ku yakan. 

12. Buat satu lagi my best ku ican (isan) yang selalu ngingetin aku buat cepat-

cepat nyelesain Tugas Akhir dengan cepat, ya walaupun jauh.  
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13. Terimakasih buat Bang dio yang mau minjamin labtop buat aku  dan 

banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu 

semangatin penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan 

dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaatnya bagi kita semuanya, aamiin. 

 

Pekanbaru, 23 Juli 2018 

Penulis, 

 

 

SHERLI YUNI SUSANTI 

       NIM.01576205653 

 

 

 


