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KATA PENGANTAR  

 Alhamdulillahirabbilalamin Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat rahmat dan HidayahNya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan 

penelitian skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Tingkat 

Penyerapan  Anggaran (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Kampar) Penyusunan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam 

menyelesaikan studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. 

Selesainya penilitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu 

dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, 

kepada yang terhormat : 

1. Kedua orang tua ayah Zulkifli dan Ibu Warsiyem, yang selalu menyayangi serta telah 

banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik yang bersifat 

material maupun non material. Serta do’a yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk 

kesuksesan studi anaknya.  

2. Adek Perempuan Yeli Amelia Angelina dan adek laki-laki Bagas Putra Alwaliy yang 

menyayangi dan selalu mendo’a kan untuk kesuksesan saudara kandungnya. 

3. Bapak Dr. H. Munzir Hitami selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf. 

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

Sosial UIN SUSKA RIAU dan juga selaku penasehat akademis yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU. 
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6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan juga selaku Pembimbing Skripsi 

yang telah membimbing saya hingga tahap ini.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada 

penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat karibku Sarah Eka Putri HD, Rezzy Dian Novita, Brigitha Adella, 

dan teman-teman Akuntansi C 2013 yang setia menemani dari awal masuk kuliah 

hingga terselesainya penelitian ini. Serta kepada Annisa Novita, Amilul Husnah, dan 

Tika Wulan Prasetya yang selalu menemani hari-hariku. 

9. Sahabat dan teman-teman KKN, terutama Ami Oktovia Aziz, Devi Marliza, Nur 

Azalina, dan Vivi Auliyah yang selalu mendukung peneliti. 

10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do’a yang telah diberikan menjadi 

amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. 

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis 

jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir 

kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal 

‘Alamin. 

Pekanbaru, 

Penulis 
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