
 
 

 

 
 

 KATA PENGANTAR  

 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan 

rahmat dan karunia-Nya yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk 

berfikir terhadap alam dan lingkungan serta dengan perantara kalam, berkat 

inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan proposal yang berjudul “PERANAN RETRIBUSI IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BENGKALIS PADA TAHUN 2013-

2017”guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak 

terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta 

menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. 

Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibina 

wanabiyyana Muhammad SAW tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan 

mudah-mudahan syafaatnya kepada kita semua. Aamiin... 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat 

bimbingan, pengarahan serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini disamping bantuan lain dari 

berbagai pihak yang juga sangat bermakna. 



 
 

 

 
 

 Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih indah dan 

lebih banyak kecuali ucapan terimakasih dan penghargaan yang mendalam dari 

penulis kepada : 

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

2. Bapak pembantu Dekan I,II,II Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Ibu Dra.Hj. EllyanSastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A selaku pembimbing I yang telah 

meluangkan waktunya atas bimbingannya, arahan serta dukungan nya 

dalam penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Hj. Nawarti Bustamam SE., MS.i selaku pembimbing ke II yang telah 

meluangkan waktu atas bimbingan, arahan serta dukungannya dalam 

penulisan skripsi. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya 

selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau, serta seluruh staff administrasi yang telah membantu penulis 

dalam urusan akademis. 

7. Bapak/Ibu, pihak responden yang telah banyak membantu penulis melalui 

data wawancara, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data 

yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Staf Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan 



 
 

 

 
 

bantuannya dalam memberi data dan informasi dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9. Ayahanda (H.Adam Abdullah) dan Ibunda (Hj.Rosmiati) tercinta yang 

telah banyak memberikan kasihnya, perhatian, waktu, dukungan dan do’a 

kepada penulis yang sungguh tak terhingga nilainya demi tercapainya cita-

cita penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terima kasih juga buat seluruh keluarga Besar dan khusunya Abang 

(Seska Aprian Saputra dan Alfikar Adros) dan Kakak (Mega Sari) yang 

telah memberikan arahan dan waktu untuk selalu mengingatkan, 

menemani dan menjadi motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 yang 

selalu setia menemani, memberikan masukan serta memberikan semangat 

terutama untuk  Aripeter, Solvian, RindoDR, Alzaparfum, Ocumardho, 

Alex, Yogaipur, Fajri, Yara, Ipit, Dini, Mia, Aca, Juli, Unizila dan seluruh 

teman-teman angkatan 14 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan Fais, Dendi, Adi, Abid, Kiki, 

Ipal, Akbar, Hengki, Ari Maher, Riyan, Aman, Acong dan teman-teman 

lainnya yang pernah saya kenal tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

13. Ucapan terima kasih teruntuk Ibu dan Bapak Kedai yang selalu memberi 

nasehat dan seluruh warga kedai Ibu yang saya tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu. 



 
 

 

 
 

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua 

bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari 

Allah SWT. Akhirul kalam wassalamualaikum wr.wb. 

 

 

Pekanbaru, 01 November 2018 

Penulis, 

 

ADE KURNIAWAN 


