
 

 

ii 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaaluh yang karena nikmat-

Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat-Nya niat-niat baik 

hamba dapat terlaksana, semua kebaikan yang kita peroleh, semua cita-cita yang 

tercapai. Tiada satupun kenikmatan yang dirasakan oleh hamba Allah Tabaraka 

wa Ta’ala baik di bumi Allah maupun di langit-Nya melainkan itu adalah 

anugerah Sang Pencipta. Semoga Allah membantu kita untuk selalu mensyukuri 

nikmat yang Allah Jalla Jalaaluh berikan kepada kita, tiada yang pantas disembah 

kecuali hanya Allah Rabb al-‘Alamin dan karena-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No 6 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah 

Makan Di KecamatanTampan”. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada 

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Ya Allah semoga shalawat, salam, serta berkah dan nikmat-Mu 

senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, untuk manusia terindah yang pernah 

Allah ciptakan dimuka bumi ini, untuk manusia yang berjuang sampai titik darah 

penghabisan demi sampainya Islam kegenerasi selanjutnya.  

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik 
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dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan 

ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.ec. Ph.d, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan dan selaku Penasehat 

Akademik yang telah memberikan arahan dan Nasehat kepada peneliti 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M. Kp selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

5. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Terutama kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah memberikan 

dorongan, nasehat, dan motivasi bagi saya hingga saat ini yaitu Ayahanda 

Alimudin dan Ibunda zulfah S.Pd tercinta, yang telah membesarkan dan 
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mendidik dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan semangat dalam 

bentuk apapun yang sangat berarti bagi saya, serta doanya yang tulus untuk 

saya mudah-mudahan setiap pengorbanan dan keringatnya menjadi pahala 

menuju surga dan saya dapat meraih kesuksesan yang diimpikan kedua orang 

tua saya. 

8. Kepada adik saya Dwi Suyani Tuti, Restika Zulina, M. Kudri dan Misda 

Ratul Nisa dan keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan 

semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada Sahabatku Ahmad khairi, Ainul fuady, Alm. M. cristyan Amy Putra, 

Angga Trisnoval, M. Zilvan Adly, Mulya Ashari, Riganda Putra, Tomy 

Yohari, Rizka Amanda putri yang tidak pernah lelah memberikan semangat 

kepada penulis, dan rekan- rekan seperjuangan penulis, kelas Administrasi 

Negara B angkatan 2013, beserta keluarga besar KKN Batu Rijal Hulu 2016 

yang banyak memberikan motivasi kepada penulis.. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis 

harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal shaleh di sisi 

Allah SWT Amin. 

      Pekanbaru,   November  2018 

      Penulis, 
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