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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : “POTENSI DAN 

UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA 

PEKANBARU”. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada 

junjungan besar kita yakni Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi bagi umat 

islam, risalah yang membawa membedakan antara yang benar dan yang salah. 

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagain persyaratan guna mencapai 

gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan 

Fakultan Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA 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 TA ini.  

Penyelesaian TA ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan 

dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
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1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.si,selaku ketua jurusan DIII 

Administrasi Perpajakan  

4. Bapak Afrizal, S.Sos, M. Sisebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah 

meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu dan memberikan 

nasehat dalam penulisan Tugas Akhir ini.  

5. Ibu Nursalela, S.E, M.Si,selaku sekretaris jurusan DIII Adminstrasi 

Perpajakan.  

6. Bapak serta Ibu Dosen sehingga berkatnya lah penulis menjadi orang 

yang mempunyai wawasan dan ilmu yang bermanfaat.  

7. Kepada para Karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala 

bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama 

penulis aktif kuliah.  

8. Ayahnda Alm. Duski Yazid, S.Sos dan Ibunda Rusmaniar tercinta. Tiada 

daya dan upaya jika tanpa dukungan serta restu mereka sehingga penulis 

mampu bertahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

9. Bapak Faisal selaku ayah sambung penulis, berkat dukungan dan restu 

dari beliau penulis dapat bertahan dan menyelesaikan Tugas Akhir dan 

perkuliahan ini.  
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10. Kepada kakak ku(Leilla Inkazha, S.kep)dan adik-adik ku Reynaldi 

Falendio, Glend Vicky Falendioyang selalu memberikan dorongan dan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

11. Kepada segenap jajaran pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru yang telah memberikan banyak bantuan dan penyusunan 

Tugas Akhir ini.  

12. Terimakasih untuk sahabat ku tercinta Eca dan Desvit yang selalu ada 

disetiap keadaan susah dan senang, yang selalu menjadi pendengar kisah 

pahit dan manis kehidupanku, yang selalu memberikan dukungan untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

13. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2015 DIII 

Administrasi Perpajakan yang selalu membantu dan merangkul dikala 

susah dalam dunia perkuliahan.  

14. Dan yang tidak terlupakan terimkasih kepada Ferrysan Fakhrusy yang 

selalu ada disaat susah dan senang, salah satu orang yang berpengaruh 

membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, segala bantuan hendaknya 

menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin...  

 

Pekanbaru,  Maret 2018 

Penulis,  
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