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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan berupa 

Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan 

langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridho Allah SWT 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini memberi dengan 

senantiasa berdo’a semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. 

Selanjutnya sholawat dan salam disampaikan kepada Rasul Al-Amiin Muhammad 

SAW yang  telah  membawa risalah Islam berupa ajaran yang baik lagi sempurna 

bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini. 

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat 

untuk mencapai gelar sarjana dalam  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Medan Sumatera Utara, maka penulis menyusun skripsi ini 

dengan judul: “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK 

HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI 

KASUS DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN) dalam  Puji syukur kepada Allah 

SWT. Penulis menyadari bahwa dalam  penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna baik dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari 

keterbatasan kemampuan dari  pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak 

sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik. Dalam 
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menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan 

namun berkat izin dari Allah SWT dan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan 

dan  hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan: 

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak 

terima kasih kepada : 

1. Kedua Orang tua. Ayahanda dan Ibunda yang selalu menjadi motivasi 

dan inspirasi serta semangat terbesar penulis untuk terus melangkah 

dan melupakan lelah demi berjuang, sebab dibalik perjuangan ini ada 

seseorang yang tersenyum bangga. 

2. Bapak, Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

3. Ibu, Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak, Arief Wahyudi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

5. Ibu, Hodriani, S.Sos., M.AP selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

6. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu 

Dra. Yusna Melianti, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan penuh kesabaran dan kebaikannya membimbing penulis untuk 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Terima Kasih kepada Bapak Prayetno, S.IP., M.Si yang penulis 

hormati selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembanding 

utama penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, 

mengarahkan dan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Terima Kasih kepada Bapak Majda El Muhtaj, M.Hum    yang penulis 

hormati selaku penguji skripsi yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

9. Terima Kasih kepada Bapak Fahmi Siregar, S.H., M.H yang penulis 

hormati selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya 

segenap hati membimbing, memberikan arahan serta petunjuk demi 

melengkapi skripsi ini. 

10. Terima Kasih Seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staf Tata Usaha Jurusan 

PPKn yang sudah banyak membantu kelancaran dan kelengkapan 

berkas-berkas dalam menyelesaikan skripsi  penulis. 

11. Terima kasih kepada Bapak Joni selaku Staf Tata Usaha Jurusan PPKn 

yang sudah banyak membantu kelancaran dan kelengkapan berkas-

berkas dalam menyelesaikan skripsi penulis. 

12. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan 

nasehat selama di bangku perkuliahan. 

13. Untuk ke lima saudara saya yaitu abang dedy syahputra, Kakak Yuyun 

Utami, S.Kom, Kakak Sawiyah, Adik saya Ade Prio Kundono yang 

selalu memberikan arahan dan dorongan serta biaya-biaya yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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14. Sahabat saya yang selalu memberikan do’a motivasi dan semangat 

Masyitoh Hsb, Devi Ardianti Hsb, Riska Sari, Annisa Ulfi Siregar, 

Fauziah Al Yusri, Fuji Hartati, Rina Utami yang selalu mengingatkan, 

membantu, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

15. Sahabat terbaik saya Khalin Azwar Siregar dan Dedy Syah Putra 

Rangkuti temen seperjuangan, yang slelau memberikan dukungan, 

do’a serta nasehat untuk selalu mengingat dan berharap kepada Allah.  

16. Terima kasih kepada Bapak Laoli Salateli, S.Pd yang telah banyak 

membantu penulis dalam memberikan izin kepada penulis melakukan 

penelitian dan juga memberikan informasi yang penulis butuhkan. 

17. Terima kasih kepada seluruh pihak Kantor Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang banyak 

membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama proses 

penelitian. 

18. Terima kasih untuk seluruh temen-temen reguler B tahun angkatan 

2014. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama 

masa perkuliahan. 

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis 

yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data 

dan informasi untuk penyusuna skripsi ini. 

Akhirnya penulis panjatkan do’a agar seluruh pihak yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat 
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imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil 

penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi 

penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan 

datang. Aamiin Yaa Rabbal’ Aalamiin. 
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