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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kesehatan dan kesempatan penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas 

Akhir  ini dengan judul : ” Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Pajak 

Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  “. Shalawat dan 

salam buat uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa’at - Nya nanti akan kita 

peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

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

Perpajakan Fakultas 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 terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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 peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini. 
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3. Bapak DR. Kamaruddin,S.Sos,M.Si selaku ketua Jurusan DIII Administrasi 

Perpajakan dan pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan banyak 

waktu, memberikan banyak ilmu, memberikan banyak nasehat dalam 

penulisan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Nurlasera,SE,M.Si selaku sekretaris Jurusan DIII Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Afrizal,S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing proposal yang sangat 

banyak membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

6. Semua pendidik ku yang ku hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi. 

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. Kepada segenap jajaran pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

9. Ayahanda Alm. Armansyah dan Ibunda Deti Marnis, S.pd tercinta yang 

selalu memberikan nasehat, dukungan moril dan materil,, cinta dan kasih 

sayang dan yang selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan 

semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu dan 

semangat menyelesaikan tugas akhir ini. 
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10. Kepada kakak-kakak ku (Wendri Junaidi dan Arde Oktriansyah) yang 

selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

11. Terima kasih untuk sahabat ku tercinta Wulan, Ines, Nia, Sari, Tia, Asih, 

Ipir, Yelsi, Puji yang selalu ada disaat ku suka, saat ku duka, menjadi 

pendengar kisah pahit manis hidupku, yang selalu berbagi canda tawa, dan 

yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan TA ini. 

12. Terima kasih teman-teman seperjuangan yang sudah seperti keluarga sendiri 

yakni, Winda, Ica, Ririn, Hessa, Amir, Ocu Mizan, Sulan, Ko Ardi, Jaka 

yang telah menemani selama 3 tahun ini, yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir penulis. 

13. Teristimewa kepada Zakaria Achmad yang telah memberikan semangat dan 

motivasinya. 

Segala bantuan hendaknya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari 

Allah SWT, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri sebagai muslim, 

kiranya Allah selalu meridhai segala yang kita lakukuan. Amin……… 

 

Pekanbaru,   24 Mei  2018 

Penulis, 

 

 

ARDE LIRA MOFA  

NIM. 01576204934 

 


