
 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan  mengucapkan  puji  syukur  ke hadirat  Allah  SWT,  yang telah  

memberikan  kesehatan  dan  kesempatan  sehingga  akhirnya  penulis  dapat  

menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat  berserta  salam  semoga  senantiasa  

tercurah  kepada  baginda Rasulullah  Saw,  keluarga,  sahabat,  serta  seluruh  

umat  islam  yang  masih berpegang  teguh  pada  sunahnya. 

 Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel pada 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapi-

api”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan dukungan 

dalam berbagai bentuk dan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan. Di samping itu penulis juga menerima bantuan dari berbagai pihak 

yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan  

1. kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Mustafa dan ibunda Rawani 

Pasaribu yang sangat berarti dalam hidup saya yang senantiasa mendoakan dan 

memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan Baik. Kepada adik tersayang Muhammad Yasri dan Desi Andriani 

yang selalu membakar sifat malas penulis  untuk menyiapkan kuliah. Kepada 



 
 

kakak Nurma Faizah dan Khosim Maulani yang selalu memberikan do’a dan 

motivasi kepada penulis. 

2.  Bapak Prof. Dr.H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta pembantu rector I, II, III yang telah memberikan 

waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu diperguruan tinggi ini. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus,Sp,M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial beserta Pembantu Dekan I,II,II yang telah memberikan 

rekomendasi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini 

4. Bapak Afrizal S.Sos.M.Si selaku ketua jurusan DIII Administrasi Perpajakan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus dosen pembimbing yang selalu 

memberikan nasehat,motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-

kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir (TA) 

5. Bapak Azuar selaku Kabid Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan HIlir 

yang telah memberikan izin penelitian. 

6. Buat Teman-Teman terdekat yang selalu memberikan semangat serta motivasi 

dan kebahagiannya Selama kuliah. 

7. kepada rekan-rekan mahasiswa/I administrasi perpajakan yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

 Dan kepada pihak yang telah membantu penulis, penulis mengucapkan 

terimakasih banyak, semaga bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan 

yang lebih baik. 



 
 

 Apabila ada kesalahan serta kekurangan penulis mengucapkan mohon 

maaf, karena penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang 

baik datangnya Allah SWT dan yang buruk datangnya dari penulis sendiri. 

Semoga Tugas Akhir Ini dapat bermanfaat bagi Kita semua. 

Wassalamu’alakum Wr.Wb  

      Pekanbaru , 11 April 2017 

      Penulis, 

 

      YASRI  MURNI  SUMETRI 

      NIM : 01476202128 
 


