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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan segala puji atas kehadirat Allah SWT, yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Skripsi 

ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, berserta para sahabat dan keluarga beliau atas segala 

perjuangan dan pengorbanan merekalah, kita telah terbebas dari alam kebodohan 

dan menujuke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang 

sampai detik ini.  

Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, penulis telah dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul "KAJIAN YURIDIS 

TENTANG HUBUNGAN PAJAK DEGAN PANCASILA" Dalam proses 

pembuatan Skripsi ini banyak sekali kelemahan pengetahuan yang dimiliki 

penulis, sehingga banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalarm 

pembuatannya. Meskipun begitu penulis telah berusaha dengan segenap 

kemampuan untuk belajar dan menyelesaikannya. Semoga dengan selesainya 

pembuatan Skripsi ini dapat diambil pelajaran dan hikmahnya.  

Selain itu, penulis banyak sekali mendapat bimbingan dan bantuan serta 

motivasi dari berbagai pihak, baik dari lingkungan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. maupun teman dan orang tua. Untuk itu 

penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:  
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1. Kedua orang tua (ayahanda tercinta Zulkifli dan ibunda tercinta Nurmalis) 

yang begitu sangat gigih dan selalu mendoakan tanpa rasa lelah untuk 

mendampingi.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag,M. Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.  

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, beserta Bapak Heri Sunandar, M. CI selaku wakil Dekan  

4. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Maghfiroh, 

MA selaku Wakil III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. Bapak Firdaus SH.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum  

5. Bapak Firdaus SH.MH, Selaku Pembimbing yang telah memberikan 

kritikan, saran, bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Skripsi ini dan 

meluangkan waktu baik tenaga maupun fikiran dengan setulus hati. 

Ucapan terimah kasih kepada kakak-kakak dan adik saya Dedi Putra, Eni 

Jumaaini dan Boy Salman yang selalu memberi do'a dan memberi 

semangat kepada saya. 

6. Untuk Roza Pardani SH selalu memberi semanagat dan motivasi kepada 

saya 5 6 Untuk teman-teman Meri sofia, Doni alfian, Habib Ibrahim, 

Suroto untuk semua teman-teman yang selalu ada saat suka dan duka 

7. Untuk Mas Suroto yang selalu memberi semangat kepada saya. 

8. Seluruh dosen, staff karyawan dan rekan-rekan yang selalu memberikan 

do'a, semangat dan bimbingan dalam belajar dan penyelesaian Skripsi ini. 

Ucapan maaf juga penulis sampaikan kepada semua pihak apabila dalam 

penyelesaian Skripsi ini mengalami banyak kekurangan dan kesalahan, 



 v 

baik dari segi penulisan, maupun pengutipan pustaka. Mohon diberikan 

saran dan kritikan atas kekurangan dan kesalahan yang telah terjadi agar 

kedepannya bisa lebih baik lagi.  

Terima kasih atas saran dan bantuan yang diberikan, semoga dengan 

selesainya Skripsi ini kita semua mendapat berkah dari Allah SWT mendapatkan 

manfaatnya Amin.  

 

Pekanbaru, 18 Februari 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

NUZUL FITRI  

NIM. 11227203919 


