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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu „alaikum Wr.Wb 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan serta hidayahnya. 

Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad yang telah membawa risalah 

islam dan membawah penerangan. 

Allhamdulilahhirabbil’alamin penulis ucapakan maha suci Allah SWT, 

Karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan judul” “Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran” 

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli 

Madya pada Progam Diploma III Administrasi Perpajakan Uneversitas Islam 

Negri Riau.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi, 

bantuaan, saran dan nasehat serta bimbingan yang telah diberikan dalam 

menyelesaikan studi maupun dalam rangka penyusunan tugas akhir ini kepada: 

1. Yang paling utama penulis ucapkan terima kasih buat kepada kedua orang 

tua penulis Ayahanda Alm Yuslim Yusup dan Ibunda Zaidarnis, yang tak 

henti-hentinya memberikan dukungan moral dan materil serta dukungan 

doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

semoga perjuangan ayah dan bunda mendapat balasan dari Allah SWT.  
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2. Bapak Prof Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor baru 

Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau bersta Wakil Rektor I, 

II, dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut 

ilmu di Perguruan Tinggi ini. 

3. Bapak Dr. H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial berserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan 

Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.  

4. Ibu Sahwitri Triandani, SE,M.Si selaku Ketua  Jurusan Diploma Tiga 

Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Nurlasera, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi melakukan 

meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan 

bantuan selama ini hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

6. Bapak Afrizal, S,sos.M.Si, selaku penasehat akademik yang telah 

memberikan waktu, masukan-masukan dan motivasi kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Terima kasih buat kepala dan Staf Pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi atas segala bantuaan dan kerjasama yang 

telah di berikan selama dalam penyelesaian dan menyusun tugas akhir ini. 

9. Terima kasih buat Abang Elpindo Irawan, S.Pd yang selalu setia 

memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis. 
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10. Terima Kasih Buat Rekan-rekan Mahasiswa Administrasi Perpajakan 

angkatan 2015 sukses selalu buat kalian semua.  

Semoga allah SWT senentiasa melimpahkan rahmat dan karunianya 

sebagai balasan atas segala budi yang telah dilakukan. 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karna itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca. Akhir kata semoga tugas akhir dapat memberikan mamfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan. 

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru, 3 Mei 2018 

Penulis 

 

 

 

YUZAR HAMDANI  

       NIM. 01576104941 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


