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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah, Sang Khalik dan makhlukNYA, Maharaja dari 

segala raja. Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, yang 

kasih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah Yang Wujud, 

Yang Baqo, dan atas perkenan-Nya pula sezarroh kuasanya-Nya ini dinisbikan 

dari ketiadaan, sebagai pujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan 

penghambatan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali 

hakikat makhluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khlik-Nya. 

Salam kemulian bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua 

diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari 

yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, Rasulullah Muhammad SAW, 

pembimbing bagi siapa yang mencarinya. 

Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rakhmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 

KECAMATAN MANDAU KEBUPATEN BENGKALIS” 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar 

besarnya kepada pembimbing skripsi saya Bapak Mashuri atas ketidak 

sempurnaan karya ini. Walau demikian, disela-sela kesibukan Bapak yang 

banyak, tetap bersedia saya repotkan dan tetap membimbing saya dengan sepenuh 

hati. 
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Kepada Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said HM, M.Ag, mm selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Bapak Dr. Kamarrudin.S.Sos,M.Si selaku 

Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Si 

selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, dan seluruh Dosen Pengajar yang 

tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan saya 

kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas ilmu yang telah 

diberikan kepada saya semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan 

mendapatkan ridho dari Allah SWT, Amin y Rabb. 

Terima kasih dan tersayang bagi orang-orang yang memberikan saya 

motivasi untuk berjuang dalam menggapai cita-cita, yaitu: 

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang 

tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan 

memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu 

Hazairin (Ayah) dan Elmi (Ibu). Do’a dan Jasa mu kan selalu 

menemani perjalanan hidup dan mati ku, terimakasih atas do’a, 

kesabaran dan ketabahan menunggu harapan saya dan mereka.  

2. Buat kakak ku Anggi didiaputri S.Pd dan adek ku tersayang Azriel 

Akbar yang tidak henti-hentinya memberikan support, dukungan , 

serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

3. Bapak Zulkifli Selaku Kepala UPTD Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau, dan Bapak ibuk pegawai kantor UPTD 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau terima kasih telah 
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memberi saya kesempatan untuk mengadakan penelitian di Kantor 

UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

4. Terima kasih buat sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu 

membantu baik dalam hal motivasi dan kepeduliannya, Adi 

Supriadi, Arif Rahman, Zulfi Akbar, Fikhy afriendy,Roby 

Dermawan, Zulkifli syukur, Agel Yuda Sacer, Deny rosadi, Fadil 

arif, Indri Cahya dita, Jehan Fatimah, Nana dipinto, dan kawan-

kawan seperjuangan Administrasi Lokal C, Angkatan 2013. Terus 

berjuang dan gapailah cita-cita yang telah diharapkan oleh mu dan 

keluarga mu. 

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini, masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirnya kepada Allah yang Maha Kuasa 

penulis serahkan, karena Dialah yanga Maha Sempurna dan Maha Besar, dan 

semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta 

menjadi rujukan atau referensi bagi yang melakukan penelitian dalam hal yang 

sama. 

Pekanbaru , 10 Mei 2018 

 

 

Yoga Saputra 


