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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmad, hidayah, inspirasi, dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada 

Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat 

Islam semoga tercurah kepada Beliau beserta keluarga dan para sahabat-Nya dan 

semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga, Amin.  

Pembuatan skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI 

PEKANBARU (STUDI KASUS PADA KECAMATAN TAMPAN)” pembuatan 

skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelas Sarjana Sosial 

(S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada penyusunan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran 

yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moral maupun materil, 

terutama penulis sampaikan kepada: 

1. Kepada ayahanda (Satiman) dan ibunda (Sularti) tersayang dan tercinta 

tugas akhir ini kakak  persembahkan untuk bapak dan mamak. Sebagai 

tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku 

persembahkan karya kecil kepada bapak dan mamak yang telah 
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memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih dan doa tiada 

terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas 

yang bertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah 

awal untuk membuat mamak dan bapak menjadi bahagia karena ku sadar 

selama ini belum bisa berbuat yang lebih membuat hati bapak dan mamak 

bahagia. Untuk mamak bapak yang selalu membuatku termotivasi dan 

sellalu menyiramiku kasih sayang. Terimakasih mak terimakasih pak. 

2. Bapak Prof. DR. H. 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 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara SI 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Dr. Mahyarni, SE, M.M selaku pembimbing skripsi saya dengan 

kesabaran hati yang telah memberikan pengarahan dan saran serta 

meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing saya guna penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan kepada 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

7. Untuk adaik-adikku Dian Enjelina dan Fito, tiada yang mengharukan saat 

berkumpul dengan kalian walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu 
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memjadi warna yang takkan bisa tergantikan. Terimakasih atas doa kalian 

selama ini sayang. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi kakak 

selalu akan menjadi yang terbaik untuk kalian. 

8. Untuk kamu yang Terkasih Diki Krisnanda sahputra terimakasi atas 

Dukunganmu, motivasimu, Semangatmu, Kebaikan serta Doamu mu 

Selama ini.  Terimakasi udah selalu ada buat aku. 

9. Buat sahabatku seperjuanganku Rosella pertiwi (Eak), Fitriana(yono), 

Kahwayuni Dzuriyati(kak yat) terimakasih atas bantuan, nasehat, doa, 

hiburannya dan semangatnya teman baikku dikampus. Buat sahabatku  juga 

Dina kasmiana terimakasih ya dukunganmu, semangatmu, doa, dan 

bantuan terimakasih banyak karena udah mau menemani aku 

menyelesaikan tugas akhir ini, gak ada yang bias ku balas selain 

terimakasih atas kebaikanmu. Dan untuk Arlina Sandi makasih loh dari 

awal udah serumah dan sampai sekarang tetap setia serumah dengan aku. 

Dan terimakasih untuk teman-teman lokal ANA D semoga kita semua 

menjadi orang sukses dan berguna bagi bangsa kita dan semoga kita tetap 

terjalin silatuhrahmi yang baik. 

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya Kepada penulis 

selama ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan kalian 

dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju jalan yang di Ridhoin-

Nya. Amin ya Robbal’alamin. 
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