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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan 

hidayah, waktu dan nikmat sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Salawat 

serta salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Rasulullah SAW yang telah 

membawa risalah islam dan menegakkan kebenaran bagi umat. 

Syukur alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul Mekanisme Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tugas Akhir disusun untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan 

Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan 

dari berbagai pihak baik berupa bantuin moril maupun materil. Untuk itu tidak 

lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kepada Allah SWT yang sampai saat ini memberi saya kesempatan untuk 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Orang tua tercinta, bapak Zulman dan ibu Irma Dewi yang tidak pernah 

berhenti mendoakan serta selalu memberi kasih sayang, dukungan yang 
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terbaik buat saya, moril maupun materil. Semoga bapak dan ibu selalu dalam 

lindungan-Nya. 

3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin M.Ag, MM selaku Rektor  Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rector I, II, dan III 

yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu 

diperguruan tinggi ini. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah 

memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Diploma III 

Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu begitu banyak serta telah memberikan bimbingan kepada 

penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

7. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberi 

saran dan masukan kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang telah banyak 

membantu dalam penelitian. 

10. Keluarga kedua saya, Paman Putra, Tante Ira, Nayra dan Ibra yang selalu 

mendukung saya baik moril maupun materil. 
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11. Saudara-saudaraku tersayang, Nur’aisyah, Ade Soraya, M. Fadly Fadillah, dan 

Rafizhan Algivari yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

12. Teman seperjuangan, seluruh angkatan 16 Jurusan DIII Administrasi 

Perpajakan terkhusus kelas B yang telah menjadi bagian terindah dalam cerita 

di kampus tercinta ini, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk 

dapat menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU, semoga kita semua menjadi 

orang yang sukses. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas 

Akhir  ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal 

‘Alamin. 

Wassalamu’alaikumWr.Wb 

Pekanbaru,   April 2019 

 

 

Penulis 


