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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum, Wr.Wb 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran dzat wajibal wujud Allah 

SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula 

penulis ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri 

tauladan bagi seluruh umut islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini 

tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada 

Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. 

Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Irwan dan ibunda Nur Hayati 

yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil 

serta semangat yang luar biasa kepada penulis, dan adek tersayang Ibnu 

Maulana yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta 

memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menjadi Fakultas teladan dan terbaik di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Negara semoga Adnibistrasi Negara tetap menjadi Jurusan terbaik di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibuk Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah membimbing hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, serta pegawai dan 

Masyarakat Wajib Pajak yang telah membantu penulis dalam memperoleh 

data-data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini. 

7. Seluruh ANA D anggkatan 2014 yang telah memberikan support dan 

berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

8. Sahabat-sahabat tersayang Aulia Tuljannah, S.Sos, Rahmatia Husna, 

S.Sos, Itoh Charolina Siregar, S.Sos, Kurnia Hariyanti, S.Sos, Sontia Uli 

Loverida, S.pd. Yang memberikan dukungan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat serta 

motivasi. Tri Rahman, Safriadi, Toni Sukma Indrawan yang telah 

membantu dan memberi support kepada penulis. 

10. Adik dan juga sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

untuk selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi Aditya 

Edri, Edo, Ojak,dan Pandu. 

11. Buat kamu yang tersayang dan menjadi otak kedua dalam pembuatan 

skripsi ini M. Syarif Hidayat, SE. 
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12. Teman KKN Tanjung Pinang Desa Bukit Bersari Kelurahan Tanjung 

Ayun yang telah mengajarkan arti hidup selama dua bulan didesa yang 

minim akan akses. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasi banyak kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamualaikum. Wr. Wb 

 

Pekanbaru, 12 November 2018 
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