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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji hanya milik  Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Sholawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir kiamat. 

Tugas Akhir dengan judul “Strategi Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Upt 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis”. 

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) pada program studi Manajemen Perusahan, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 

ditemukan kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan juga 

saran dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini. 
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Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

segala bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang secara langusng 

maupun tidak langsung yang penulis terima dari: 

1. Kedua orang tua Ayahanda Wan Rayadi dan Ibunda Misnawati atas segala 

curahan kasih sayang, didikan dan do’a nya yang selalu diberikan kepada penulis. 

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa selama penulis 

menyelesaikan kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Prof. Dr.H. Munzir Hitami. M.A selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku ketua jurusan D3 Manajemen Perusahaan, dan 

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan D3 Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak M.Rachmadi, SE, MM selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga, fikiran serta masukan-masukan yang sangat berarti 

sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.   

6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 
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7. Pimpinan dan segenap pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 

Bapak Usman S.pd., Ibu Wan Anismah S.H., Bapak Syafrudin, dan seluruh 

Pegawai yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8.  Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perusahaan,  khususnya buat 

Nurmaisi Wulandari, Riska, Bima Sakti, Arpan, M.Iskandar Syah dan semua 

teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak 

memberikan motivasi, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini diwaktu yang tepat. 

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terimaksih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, 

semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak 

terhingga dari Allah Subhanahu Wata’ala. Amin. 

Pekanbaru, Mei 2018 

 

Yudistira Aulia Adi 

NIM. 01572104912 


