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KATA PENGANTAR 

Asslamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh 

Syukur Alhamdulilah, segala puji bagi A;;ah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjududl “PENGARUH PRNDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA 

PERIMBANGAN”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 

Sarjana (SI) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini saya prsembahkan untuk Ayahnda tercinta Dailami dan Ibunda 

tercinta Halima Tulsakdiah yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang serta 

pengorbanan bagi penulis selama meaksanakan pendidikan sehingga selesai 

perkulihan ini, dan telah banyak berkorban material maupun non material serta 

doa yang begitu tulus untuk ananda. Semoga Allah SWT selalu membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan kepada ananda dan semoga Ayahnda dan Ibunda 

selalu diberi kesehatan, imur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan kebaikan 

didunia samapi akhirat, Aamiin. 

. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada 

1. Prof Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 ii 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, Msi, AK selaku ketua Jurusan Akuntansi SI 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, 

mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan 

dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis 

selama proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi SI 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, seluruh pegawai dan 

karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riauyang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam segala urusan surat-menyurat. 

6. Adekku Vira Asmarita dan kakakku Noraliza S.pd yang senantiasa 

meberikan saran, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Untuk orang spesial Muhamad Gilang Pradiansyah yang telah memberikan 

semangat dan kerja keras dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Untuk semua pegawai di BAPEDA dan BPKAD yang secara langsung 

maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang 

dibutuhkan penulis dalam skripsi ini. 

9. Sahabat seperjuangan Anisa, Windy Defruzi Lestari, Indriani, Dede 

Prayanti, Nia Puspa Sari, Tri Astuti terimakasih atas kebersamaannya 
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selama ini. Terimakasih yang selama ini memberikan doa dan dukungan 

yang tulus serta membantu dan menemani penulis dalam proses skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman Akuntasi lokal C dan Konsentrasi Akuntansi Pajak C 

Angkatan 2013 yang saling mendukung satu sama lain dalam menempuh 

pendidikan dibangku kuliah. 

11. Untuk Tim Tercyduk (kak indah, kak sery, ocay, firly, ana, irma, iin, 

kengkawan sofie, mia) dan seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Sawang laut. 

12. Terimakasih buat keluarga besarku yang selalu memberikan semangat 

serta bantuan baik moril maupun materil, kebaikan kalian takkan pernah 

terlupakan. 

13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan keiklasan 

yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan itu, penulis mengharapkan segala 

kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, 

sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga karya penulis 

dapat berguna semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

       Pekanbaru,   Desember 2017 
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