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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillah „alami, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidaya-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta 

salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada 

Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah penuh pengetahuan seperti 

sekarang ini. 

 Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul ; “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Studi Kasus di 

Kecamatan Keritang)” merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarja Sosial pada Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam 

keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong 

dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Ayahanda 

Puasa Fendi dan Ibunda Sri Indrawati, yang telah membesarkan saya dan 

mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan saya semngat 
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dalam bentuk apapun yang sangat berarti bagi saya, serta doanya yang tulus 

untuk saya mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran 

mutiara berupa pahalamu menuju surga dan moga dengan pengorbananmu 

dapat meraih kesuksesan yang engkau impikan. 

2. Bapak DR. Drs, H. Muh. Said, M.Ag,MM  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosisal Univeristas Islam Negri Sulta Syarif Kasim 

3. Bapak Dr. Kamarudin, S. Sos. M.Si Selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Negara 

4. Ibu Weni Puji Astuti, S. Sos, M.Si selaku seketaris Jurusan Administrasi 

Negara 

5. Bapak Afrizal, S. Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna 

menyelesaikan skripsi ini 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisal yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Untuk sahabat-sahabat terbaik ku yang sejak dulu menemani ku hingga saat 

ini, Marisa Ummi Jannah, Muhammad Farhan, Muhammad Mukhlas Abrar, 

Azlansyah, Nela Roza, Reza Agustina, Frinda Novitasari terima kasih atas 

semngat, masukan dan telah mau mendengarkan keluh kesah ku. 

8. Dan seluruh objek penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk terlibat 

dalam penelitian ini 
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Dan pada akhirnya, walaupun dari sebuah perenungan yang lama, rasanya 

ini bukanlah karya terbaik saya. Masih sangat banyak kekkurangan dari karya ini, 

dan saya sendiri menganggap hasil akhir dari karya ini sebagai karya seorang 

manusia yang baru belajar membiasakan diri menggunakan media baru. Tentunya, 

hasilnya barru sebuah karya  seorang yang belajar menuangkan ide, yang masih 

jauh dari tingkat kesempurnaan. 

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat baigi kkita semua. Dan menjadi amal 

shalel di sisi Allah SWT. Amin  

 

Pekanbaru, 20 Juni 2019 

Penulis 
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