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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN DIKECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI” Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan 

dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 

menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada 

yang terhormat: 

1. Teristimewa untuk nenek tercinta nenek MARTINA yang telah merawat, 

membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras 

dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita saya untuk dapat terus 

mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia 

pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan 

do’a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. 

2. Terima kasih kepada ayahanda Saprialdi dan ibunda Neti Raudati sebagai 

orang tua yang slalu mendoakan dan mendukung saya selama ini. 
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3. Terima kasih untuk suami tercinta Agus Candra dan ananda tercinta Al zio 

Candra yang selama ini selalu memberi saya dukungan dan kepercayaan 

sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin,S.Ag,M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Said, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta 

Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr.Kamaruddin,S.Sos,M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

7. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

8. Ibu Ratna Dewi,S.Sos selaku Penasehat Akademis, terimahkasih atas 

waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis 

selama masa perkuliahan ini. 

9. Bapak Afrizal,S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan skripsi 

yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama 

dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

10. Kepada pihak kantor Kecamatan inuman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang dengan baik dan ramah membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian ini. 
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11. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai.  

12. Kepada adek tersayang Zul Debon yang dan seluruh keluarga besar saya 

yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kepada Sahabat teristimewa Evaliana, Nia Meijuro, atas semangat dan 

dukungannya serta pelajaran yang dapat kita ambil selama kita bersama 

yang sulit untuk dilupakan. 

Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga Allah SWT  memberikan balasan 

atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. 

Penulis menyadari bahwa skrispsi ini masih banyak kekurangan baik segi isi 

maupun penulisannya.  

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak 

yang bersifat membangun demi melengkapi kekurangan tersebut. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 
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