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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “PENGARUH GOOD GOVERNANCE, KOMPETENSI 

DAN PENGENDALIANAKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILIAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( Pada Inspektorat Daerah Kab. 

Kampar )” skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan 

Pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Salawat dan salam penulis ucapkan kepada tokoh teladan sepanjang zaman 

yakni Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan 

alam yang menempatkan manusia untuk berfikir rasional dan objektif sehingga 

membuka tabir kebutaan jahiliyah dengan lembaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang serta merta membawa kesejahteraan dan menempatkan manusia 

sesuai dengan fitrah dan ikhtiarnya semoga diakhir kelak kita mendapatkan 

safaatnya dan kita tergolong orang-orang yang beruntung. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, didalam skripsi ini pun 

tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, 

tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan 
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segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang 

sifatnya membangun.  

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, 

Ayahanda Mansyur (Alm) dan Ibunda Nurasyiah yang telah melahirkan, 

membesarkan, mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis.  

Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai 

bentuk bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga 

penulis mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang dicita-

citakan Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang 

diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga 

ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M. Ag., selaku 

Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag, selaku Wakil Rektor II, 

Bapak Dr. Tohirin, M. Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

dan IImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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beserta Ibu/Bapak pembantu Dekan II dan III FakuItas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan 

Ibu NeIsi Arisandy, SE, M. Ak. selaku sekretaris jurusan Akuntansi Sl 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus 

yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta 

memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Ibu Desrir Miftah, S.E, MM, Ak seIaku 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.  

5. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.Acc. Ak selaku Penasehat Akademis yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini.  

6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

7. Orang Tua peneliti (ayah yang bernama Mansyur (Alm) dan ibunda yang 

bernama Nurasiah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan, 
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serta bimbingan kepada peneliti selama ini dan yang paling peneliti 

sayangi. 

8. Segenap pegawai Inspektorat Kab. Kampar terutama Drs. Muhammad, 

M.Si selaku Inspektur, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menjadi objek penelitian dan telah membantu penulis selama 

melakukan penelitian ini.  

9. Saudara dan saudari saya terimakasih untuk doa dan kasih sayang, 

memberikan semangat dan perhatian yang luar biasa dan dorongan yang 

selalu diberikan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan 

membanggakan keluarga. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan Novi Ratnasari, Faisal 

Syaifullah, Ajisman, Alfani Rasyid, Siti Syarah, Ainil Fitri dan Illiyah 

Mufidah, Dona Putra Ananda, Rindayu Fardillah, Nisa Ulutfah Revis, 

Abdurrahman  serta seluruh teman lokal Akuntansi K dari semester satu 

hingga sekarang selalu bersama dan  menjadi pejuang skripsi yang 

mengalami suka dan duka bersama. Terimakasih telah slalu ada sebagai 

pejuang skripsi. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan seluruh Angkatan 61 Pondok Pesantren 

Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang terkhusus Badril Ilham, Ahmad 

Syatiri, M. Islami Salim, Ilhami, Ilham Furqoni, Rizaldi, Mhd. Zaki 

Fathoni Semoga Cepat Menyusul Wisudanya.  
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12. Untuk seluruh saudara-saudara tersayang, terimakasih yang tak terhingga 

atas doa-doa yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

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

tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk dukungan 

dan doanya. 

Setiap usaha yang kita lakukan dalam menggapai impian merupakan 

sebuah benih kesuksesan, kunci kesuksesan terdapat dalam diri sendiri, seberapa 

besar tekad, kemampuan dan kemauan dalam membukanya. “Man jadda wa 

jada" barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. 

Akhimya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa 

semoga diberi limpahan rahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi 

kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Aamiin.  

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

      Pekanbaru, 20 April 2018   
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