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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah 

SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah 

islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat. 

Alhamdulilah,  penulis  mampu  menyelesaikan  Tugas  Akhir  ini  

dengan judul,  “  PENERAPAN  SISTEM  PEMUNGUTAN  PAJAK  

RESTORAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS Tugas Akhir ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Muda pada jurusan Diploma Tiga Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua 

yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta 

perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 

kepada   semua   pihak    yang   telah   membantu   penulis,   oleh   karena   

itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak prof. Dr. H. Munzir Hitami,M.A selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  beserta pembantu Rektor, I, 

II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan  Ilmu  Sosial     beserta  pembantu  Dekan  I,  II,  III  

yang  telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk 

melakukan penelitian ini. 

3. Ibu Lusiawati SE,MM dan Sahwitri Triandani, SE,M.Si selaku ketua 

dan sekretaris jurusan Diploma III Manajemen perusahaan  

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Putriana,SE ,MM  selaku dosen pembimbing yang telah 

meluankan  waktu  begitu  banyak  dan  telah  memberikan  bimbingan 

kepada penulis hingga selesai Tugas Akhir ini. 

5. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

6. Ibu Wan Anismah, S H  selaku ketua bagian umum dan kepegawaian 

serta pegawai- pegawai kantor bapenda Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis, yang telah memberikan bantuan berupa data 

maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Yang paling utama kedua orang tua Saya ayahnda Alm. Syahril 

Muchtar dan Ibunda Daryenni yang telah banyak memberikan doa, 

semangat , nasehat, bimbingan dan juga materi hingga penulis sampai 

pada saat ini. 
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8. Kepada Paman saya Dasyanto yang selalu Memberi suport baik secara 

moril maupun materil. 

9. Untuk sahabat-sahabat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan dukungan baik motivasi, materil dan materi 

yang sangat membantu saya mengerjakan Tugas Akhir ini. 

10. Buat  semua  teman-teman  seperjuangan  jurusan  manajemen 

perusahaan   angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, amin amin ya 

rabbal alamin 

 

 

PekanBaru,  Mei 2018 

Penulis, 

 

 

 

Bima Sakti Darma Wangsya 

 


