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KATA PENGANTAR 

 

Asslamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE), 

KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

DAN KEPATUHAN ATAS PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP 

LAPORAN KEUANGAN YANG MERAIH OPINI WAJAR DENGAN 

PENGECUALIAN (QUALIFIED OPINION) TIGA TAHUN BERTURUT-

TURUT (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Kampar)” sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik peorangan maupun lembaga yang telah banyak membantu, memberi 

dukungan serta petunjuk dalam penulisan skripsi pada khususnya dan selama 

proses pendidikan pada umumnya kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu melindungi, 

memberi jalan kemudahan, ilmu, dan pemahaman serta nikmat dan 

karunia-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan tulisan ini. 
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2. Ayahanda Nurkhasan dan Ibunda Yelfina, yang selalu mendoakan penulis 

dan memberikan dukungan moral maupun moril. Terima kasih untuk 

semua Kesabaran, Nasehat, Do’a, dan Kasih Ayah dan Ibu berikan kepada 

peneliti sehingga dapat menggantarkan peneliti pada cita-cita yang di 

inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan 

kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu 

berada dalam Naungan Allah SWT. 

3. Keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak 

pernah bosan-bosan memberikan dukungan, do’a, dan memberikan 

semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tiada balasan setimpal yang dapat peneliti berikan kecuali tetap selalu 

berdo’a untuk kalian semua semoga selalu berada dalam Naungan Allah 

SWT. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

6. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 
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8. Ibu Hj. Elisanovi SE, M.Si. Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Alchudri, SE, MM. CPA. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 

memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 

menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis selama masa perkuliahan. 

11. Pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin 

dan partisipasinya kepada penulis dalam pengambilan data di Pemerintah 

Kabupaten Kampar, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. 

12. Sahabat-sahabat Akuntansi F 2013 dan AUDIT A 2016 yang telah 

mewarnai perjalanan penulis dalam menempuh masa perkuliahan. 

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 2016 desa Simpang Kubu Kecamatan 

Kampar yang telah memberikan semangat dalam upaya menyelesaikan 

Skripsi ini. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih banyak untuk 

dukungannya. 

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk 

itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan 

penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat 
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kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 Pekanbaru,        Januari 2018 

 Penulis 

 

 

 Muhammad Iqbal 


