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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji sykur Allah SWT yang telah melimpahkan 

karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan 

akhir ini dengan lancar yang berjudul: ‘‘Mekanisme Pemungutan Pajak 

Restoran Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan 

Hilir’’dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan akhir ini 

dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta 

perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-

dalamnya. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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3. Yang terhormat Bapak Dr. Kamaruddin M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi 

D3 Perpajakan dan Sekretaris Jurusan Prodi D3 Perpajakan Ibu 

Nurnlasera, SE. M.Si. 

4. Nurlasera, SE. M.Siselaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan 

laporan ini. 

5. Bapak Jhon Afrizal, M.Si, selaku penasehat akademik yang senantiasa 

siap memberikan bimbingan keakademisan kepada penulis. 

6. Seluruh dosen pengajar Prodi Perpajakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Kepala Perpustakaan berserta staf UIN Suska Riau dan 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah melayani 

penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, 

terutama dalam penulisan laporan akhir ini. 

8. Ibu Aiysah Plt kepala badan pendapatan daerah kabupaten rokan hilir. 

9. Terima kasih kepada Ibunda tirahman yang tercinta, yang selalu 

mencintai ananda dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya 

demi kebahagiaan dan masa depan ananda. Ibunda merupakan sumber 

semangat bagi ananda sehingga bisa menyelesaikan laporan akhir ini. 

10. Abangku Edi Syaputra dan Ketiga  kakakku tersayang Elvi gustina, Jenni 

Arti dan hartini, Arif Rusman serta ketiga adikku Lisma Wati, dan 

Nurhasanah kalian adalah sumber kebahagiaan. 

11. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan 
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nasehat, terima kasih atas semuanya. Hanya Allah yang bisa membalas 

semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada 

Allah SWT penulis berserah diri dan kita hanya sebagai manusia biasa. 

Penulis mohon maaf, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca sekalian, Amin ya Rabbal’alamin. 

Demikian Laporan Akhir ini diselesaikan dengan semampu penulis. 

Akhirnya, terkandung satu harapan semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat 

bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT penulis memohon 

pertolongan dan menyerahkan diri. 

 

 

Pekanbaru, 01 Mei 2018 

  Penulis 

 

 

Masnil Abdullah 

 

 


