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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas 

limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “MEKANISME PEMBAYARAN 

PAJAK SECARA ELEKTRONIK DENGAN APLIKASI E-BILLING 

SYSTEM”. Sholawat besertakan salam tak lupa pula disampaikan kepada 

Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di 

jalan Allah, Tugas Akhir diusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk untuk 

mendapatkan gelar Sarjana muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun materil teutama kedua 

orang tua saya yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih 

saying serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa pula penulis 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh 

karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhinnga 

kepada: 

1. Kepada kedua orang tua yang sangat spesial dalam hidup ini yaitu 

ayahanda tercinta Hardi dan ibunda tercinta Sumarni, mereka adalah orang 

tua yang sangat hebat dan terbaik untuk keluarga saya, dan yang selalu 
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memberikan tulus kasih sayang dan motivasi diri. Semoga kedua orang tua 

saya bangga dengan keberhasilan ini. 

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 Negri Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Afrizal, S.Sos,M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi 

Perpajakan yang banyak memberikan bantuan dan petunjuk di awal 

penulis memulai penulisan tugas akhir ini. 

5. Ibu Hesty Wulandari,SE,M.SC.AK Selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu dengan keramahan dan kerendahan hati beliau 

memberikan bimbingan, solusi juga motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak serta Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta 

didikan yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis 

menjadi seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat. 

7. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta staf dan karyawan UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah bersedia memberikan fasilitas literatur, 

sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau 

skripsi ini. 

8. Kepada seluruh Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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9. Tak lupa pula buat orang yang ku sayang kakak, abang, adik, nenek dan 

juga teman-teman terdekat dan sahabat yang telah memberikan motivasi 

dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Buat semua teman-teman sperjuangan D3 Administrasi Perpajakan 

diantaranya Teman Dekat yaitu Anisah Syadza Eka Dana, Dora Anggraini, 

Gusti Ramadhan, dan Yasri Murni Sumetri semoga kita semua sukses 

kedepannya dan mudah-mudahan ketika kita bertemu kembali nantinya 

sudah menjadi orang-orang yang hebat, Amin ya rabbal’alamin.  

 

 

 

Pekanbaru,  Desember 2017 

       Penulis 

 

 

       Yesi Pitriani 

        NIM. 01476203402 

 

 

 

 


