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                     KATA PENGANTAR 

 

 

 Rasa syukur  penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan anugerah-Nya penulis 

masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Shalawat dan salam tidak lupa penulis persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang 

telah membawa umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. 

 Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Sistem 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Tugas 

Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda 

pada Jurusan Diploma Tiga Akuntnsi  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak 

lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh 

karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta purek, I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

beserta pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk 

melakukan penelitian ini. 

3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si.Ak selaku ketua jurusan Diploma III Akuntansi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si.AK selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Dr. Dony Martias, SE, MM selaku dosen pembimbing dan  sekaligus dosen Akuntansi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu begitu 

banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini 

diselesaikan. 

6. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Muslim dan ibunda Darmilis. 

Terima kasih atas segala do’a, cinta, kasih sayang, dan inspirasi serta dukungan yang 

selama ini tercurah kepada penulis.  

8. juga buat keluarga kakak dan abang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

doa untuk keberhasilan penulis selama ini.  

9. Teruntuk Ridho Arianto yang telah memberikan dukungan dan motivasi. 

10. Kepada Wulan, Yaya, Anna Rahayu, Rika, Febriani, Watil, Rilla, dan Muri  terima kasih 

atas dukungannya, suka dan duka bersama dalam hubungan pertemanan ini menjadi 

inspirasi penulis untuk lebih bersemangat dan lebih baik kedepannya. 
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11. Teman-teman kos Seperjuangan Rona, Nova, Anis, Uci, Lia, Itha dan Eka  

yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 

Sebagaimana manusia biasa penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam 

penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan Tugas 

Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran 

yang membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan. 

  

Pekanbaru, Februari 2017 

Penulis 
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