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Alhamdulilah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang 

diberikannya, walaupun dengan segala keterbatasan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan  Pemungutan 

Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru” yang menjadi salah satu syarat 

guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. 

Shalawat  serta salam tidak lupa pula diucapkan kepada Nabi junjungan alam 

yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya 
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yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. 
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yang ditetapkan oleh fakultas. 
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secara khusus pada lembaran ini yang tidak penulis sebutkan persatu, namun 

sebagai ucapan terima kasih penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang telah memberi 

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga 

pendidikan yang beliau pimpin. 

2. Bapak Budi Mulyanto S.IP.,M.SI. selaku Program Studi Ilmu 

Pemerintahan yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan 

dan memperluas wawasan. 
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3. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan 

yang telah banyak memberikan segala pengetahuan dan memperluas 

wawasan. 

4. Jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintah yang selama ini telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pada 

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

5. Bapak Dr. H syafhendry, M.si sebagai Pembimbing I yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung. 

6. Bapak Indra Safri. S.SOS,.MSi  sebagai Pembimbing II yang juga Telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung. 

7. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahnda Bapak Suyatno dan Ibunda 

Ibu Amsiati dan Keluarga yaitu Kakak saya Susi Lawati , Erna Lawati dan  

Abang saya M. Sukadi dan tidak Lupa Abang Ipar saya Mukhtasimin , 

Mas Abi serta Kakak Ipar saya Erika Manalu yang senantiasa tidak pernah 

bosan-bosannya memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk 

apapun selama penulis menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Rekan-rekan seperjuangan dan teman teman kelas ip J angkatan 2014 dan 

orang-orang terdekat saya Terkhusus saya ucapkan Terima Kasih Kepada 
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Annisyatul Jazilah yang tidak pernah bosan-bosanya menasihati saya dan 

memberikan dukungan kepada saya saat saya masih sekolah hingga saya 

bisa menyelesaikan karya ilmiah saya berupa skripsi ini. 

10. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas kemudahan yang telah 

diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian Skripsi ini. 
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Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini 

semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang 

setimpal, amin yarobal alamin. 
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