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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, Sang Khalik dari semua 

makhluknya, Maha Raja dari segala Raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang 

cahaya atas segela cahaya, yang kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan dengan 

kata-kata. Hanya Dialah yang Wujud, yang Baqho, dan atas perkenan-Nya pula 

Sezarroh kuasanya-Nya ini dinisibkan dari ketiadaan, sebagai ujian, pembelajaran, 

dan menjadi suatu ruas jalan penghambaan bagi diri ini atas segala nikmat yang 

Allah SWT berikan selama ini. 

Salam kemulian bagi kekasih-Nya, yang baginya seorang semua 

diwujudkan dan ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari 

yang maha penyayang. Kekasih dari semua pencinta Rasulullah Muhammad 

SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya dan seluruh para sahabat-

sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin Ya 

Rabbal Alamin. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh 

gelar sarjana Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana Penulis melakukan 

Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dengan sesuai 

permasalahan yang ada maka penulis mengangkat sebuah judul “Analisis Faktor 

Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Titian 

Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. 



 iii 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari 

standar apalagi kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun 

sangat penulis harapkan tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi 

ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua 

amal ibadahnya serta memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan baik 

secara materil maupun non-materil. Amin Ya Rabbal Alamin. Maka dari itu 

dengan segala ketulusan niat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Allah SWT karena ridho-Nyalah penulis diberi kesehatan Jasmani dan 

Rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Orang tua tersayang Ayahanda (Eddy), Ibunda (Roza Putri), terimakasih 

atas doa dan pengorbananmu selama ini, telah menghabiskan sisa umurmu 

untuk anak-anakmu dan saya berjanji suatu saat akan membahagiakanmu. 

3. Bapak Drs. Mahendra Romus, SP, M.Ec Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM, Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang selaku 

memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya, dan seorang pemimpin 

yang harus menjadi tauladan di UIN SUSKA RIAU yang selalu 

mempermudah mahasiswa. 

5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, Sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara dan 

Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Kp sebagai sekretaris jurusan Administrasi 
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Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi 

kesuksesan mahasiswa. 

6. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM, sebagai penasehat Akademis Penulis 

yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan 

mahasiswa. 

7. Terkhusus Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, CA (selaku pembimbing 

proposal dan skripsi), yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing penulis dengan hati yang tulus serta segala ilmunya sehingga 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin 

Suska Riau. 

9. Seluruh sahabat lokal Administrasi Negara C, Sahabat Kuliah Kerja Nyata 

dan Sahabat Praktek Kerja Lapangan yang selalu memberikan keceriaan 

dan semangat sera Do’a. 

10. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, Semoga Allah SWT Membalas semua kebaikannya. Amin.. 

 

Pekanbaru, Maret 2018 

Penulis, 
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NIM : 11475202108 


