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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa 

melimpahkan berkat, rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “analisis sisitem pengendalian internal pajak bumi dan bangunaan sebagai upaya 

peningkatan pendapatan kota pekanbaru. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis 

sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. 

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan segala kerendahan hati, 

penulis menerima kritik dan saran yang membangun kesempurnaan skripsi ini baik dari segi 

materi maupun penulisan. 

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini berhasil dilakukan berkat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun materil. Ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada: 

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda masril dan mama emi prita yang telah mendidik dan 

membesarkan dengan penuh kasih sayang. Mendoakan penulis dengan segala ketulusan 

hatinya agar mampu mewujudkan segala harapan dan apa yang dicita-citakan. Terima kasih 

untuk semua yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 



iii 
 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Strata-1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Ari Nurwahida, SE, MM selaku pembimbing dan penasehat akademis yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran selama proses 

penyelesaian skripsi ini dan semasa perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik, memberikan pengajaran selama masa 

perkuliahan. Dan seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

7. Untuk Adek , Kakak sara,alda,caca dan seluruh keluarga terima kasih atas bantuan, 

dukungan, motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

meyelesaikan skripsi ini. 

8. Utuk kakak ku syang Febby Kurniadi, Untuk sahabatku Novita sari, inka zahara, halimah 

tuksadiah, puspita ayu, rosana nuraini dini zubaidah, Devikasari, Alnis, Eva, Dika, Elsa. Ivo, 

Yola, Linar untuk pangeran dubai yang selalu membantu, mendengarkan keluh ku terima 

kasih atas motivasi, dukungan dan persahabatan kita. 

9. Seluruh teman-teman Akuntansi D dan pajak B angkatan 2013, terima kasih atas dukungan 

kalian semua. 

10. Untuk teman-teman KKN kampung sialang panjang, oca, amek, linar, riyan, arianti, metra, 

despa, ewin, arif, delvin prayuda (pangeran dubai) terima kasih atas semangat dan 

kerjasamanya. 

11. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan. 

Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. 
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Penulis,  
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