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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat 

beserta salam penulis kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 

umat manusia ke alam yang penuh keimanan dan ilmu pengetahuan. 

 Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis”, 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 terima kasih kepada: 

1. Kepada Ayahanda Heriyanto dan Ibunda Khalim Masruroh yang selalu 

memberikan nasehat, dukungan moril materil, cinta dan kasih sayang dan 
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yang selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat 

yang besar untuk cita-cita penulis. 

2. Kepada Ayunda Novalia Restiani dan Adik Dimas Aditya Hermawan yang 

selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami,Ma selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

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

memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,.M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau beserta pembantu 

Dekan I, II, III, yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat 

melakukan penelitian ini. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Alchudri, SE., Ak, CA, CPA selaku dosen pembimbing Proposal dan 

Tugas Akhir yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu 

dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak serta Ibu Dosen DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang telah mendidik selama saya menjadi mahasiswa di Jurusan 

DIII Administrasi Perpajakan ini sehingga saya bisa menyelesaikan program 

Diploma III ini. 
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8. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta staf dan karyawan UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas literatur, sehingga penulis 

merasa terbantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan berbekal 

ilmu praktek yang insyaallah sangat bermanfaat bagi penulis. 

10. Seluruh Pegawai dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 

yang telah mengizinkan dan mempermudah penulis selama penelitian 

berlangsung. 

11. Teman-teman tersayang Nanda Rosman A.Md, Siti Rahmani Rukmana A.Md, 

Afriliya Al ‘Amin S.Sos, Intan Putri Anggreni A.Md, Sysda Indria S.Sos, 

Eindah Lestari A.Md, Litha Noviani Putri A.Md, Hardiyanti A.Md dan 

Husnatul Mardya A.Md yang telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga 

selama penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III. 

12. Kepada teman-teman Seperjuangan DIII Administrasi Perpajakan angkatan 

2014 atas semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

 

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis 

mengucapkan terimakasih banyak. Semoga bantuannya dibalas oleh Allah 

SWT dengan balasan setimpal. Amiin 
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 Apabila ada kesalahan serta kekurangan penulis mengucapkan mohon 

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

Yang baik datangnya dari Allah SWT dan yang buruk datang dari penulis 

sendiri. Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalam, 

 

      Pekanbaru,  Juni 2017 

       Penulis 

 

 

      (Indah Kusuma Ningrum) 

 


