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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkat dan 

karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan 

salam kepada junjungan Nabi Allah, Muhammad S.A.W., keluarga, beserta 

sahabat-sahabat beliau. Semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua. Amin. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran 

Berbasis Online System Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Batam” merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk 

itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

atas budi baik dan peran serta para pihak yang telah membantu. Ucapan terima 

kasih ini peneliti berikan: 

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya 

kepada penulis. 

2. Kepada Keluarga yang sangat berjasa dihidup penulis yaitu Papaku 

tersayang Arman dan Mamaku tercinta Deswati, terimakasih yang tak 

terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan 

ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa 
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melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kedua orangtua penulis. 

Aamiin. Serta kepada 

3. Bapak Prof.DR.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak DR.Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Rusdi,S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc. Ak selaku Penasehat Akademik penulis di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku dosen pembimbing proposal dan 

skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan 

dengan tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik, 

8. Kepada seluruh pegawai dan staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Batam yang telah memudahkan urusan penulis dalam 

menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

9. Kepada seluruh dosen pengajar yang pernah mengajar penulis dari 

semester 1 hingga semester 7 yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang luar biasa sehingga penulis mampu menempuh pembelajaran hingga 
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titik ini. Serta seluruh dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Kepada keluarga besar penulis baik itu dari keluarga papa maupun 

keluarga mama yang selalu memberikan semangat serta pertanyaan-

pertanyaan yang membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi 

ini dengan cepat. 

11. Kepada teman-teman seperjuangan dari semester 1 jurusan Ilmu 

Administrasi Negara angkatan 2014 terkhusus Lokal ANA E yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu serta melengkapi 

segala kekurangan dari skripsi ini. 

12. Kepada sahabat-sahabat penulis Syamsidawati, Rina Ertati, Sysda Indria, 

Windryani, Vise Wigria yang selalu membantu penulis dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

13. Kepada sahabat-sahabat penulis yang jauh disana Deska, Fira, Dinda, Tina 

dan Sasa terima kasih karena selalu memberikan motivasi dan mendengar 

keluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

14. Kepada teman-teman PKU-BTH Squad Nesa, Imer, Yana, Eca, Shirly, 

Suci yang selalu menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi ini 

15. Seluruh teman-teman KKN Kelurahan Teluk Makmur Kota Dumai. 

Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis hingga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Terakhir penulis ingin menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu persatu, terimakasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa 
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sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang 

yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Alhamdulillah semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-

Nya bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. 

Aamiin. 

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak 

kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang di angkat dalam skripsi 

ini, begitu pula dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun  dari 

semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa 

mendatang. Semoga bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada 

peneliti akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

 

Pekanbaru,    Maret 2018 

             Penulis 

 

 

        VASHTI DELVINA ARMAN 
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