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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur kepada Allah subbahanallahu wa ta’ala atas rahmat dan 

karunia yang diberikan-Nya sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas Akhir  

ini dengan judul “ Tata Cara Pembayara Pajak Barang Impor di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru ” Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga 

syafa’at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi 

sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada 

Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis 

menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan Tugas Akhir  ini. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak 

mendapat dukungan dari bebagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu 

penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III 

yang telah memberi waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di perguruan 

tinggi ini.  

2. Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan 

kebijakan- kebijakannya. 

3. Kepada Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Jurusan DIII 

Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-

kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

5. Semua pendidik ku yang ku hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi. 

6. Kepada segenap jajaran staff Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah memberikan banyak 

bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

7. Yang teristimewa Kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Desman dan Ibunda 

Rosniati yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, 

tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anakmu Dany Esa Putra dapat 

merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi 
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ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do’anya, 

untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan. 

8. Kepada adikku Rizky Fernandes dan Reza Tri Rahayu yang telah memberikan 

semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik. 

9. Kepada teman terbaikku Agung Gunawan, Ibnu Harsono, Fauzi yang telah 

memberikan semangat dan dorongan dalam berjuang menyelesaikan Tugas 

Akhir  ini.. 

10. Terima kasih kepada teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus 

untuk teman-teman di kelas B yang telah mewarnai hari-hari ku dikelas dan  

memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT 

membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya 

Rabbal alamin. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal 

baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subbahanallahu wa ta’ala berupa 

pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – 

baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

  Pekanbaru, 24 April 2018 

Penulis 

Dany Esa Putra 


