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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji bagi Allah, Sang Khalik dan Makhluknya, Maharaja dari 

segala raja. Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, yang 

kesih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah Yang Wujud, yang 

Baqo, dan atas perkenannya-Nya pula sezarroh kuasa-Nya ini dinisbikan dari 

ketiadaan, sebagai pujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan 

penghambatan bagi diri ini, seseorang yang baru mulai mencoba mengenali 

hakikat makhluk pada dirinya, demi untuk mengenal khalik-Nya. 

Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua 

diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari 

yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, Rasulullah Muhammad SAW 

pembimbing bagi siapa yang mencarinya. 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET 

TETAP (BARANG MILIK DAERAH) PROVINSI RIAU” penulis menyadari 

bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Pembimbing Skripsi saya IBU Virna Museliza, SE, M.Si atas ketidak 

sempurnaan karya ini. Walaupun demikian, disela-sela kesibukan Ibu yang 

banyak, tetap bersedia untuk membimbing saya dengan sepenuh hati. 
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Terimakasih saya ucapkan kepada orang-orang yang memberikan saya 

motivasi untuk berjuang dalam menggapai cita-cita, yaitu: 

1. Bapak Prof. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

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

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang 

telah mengarahkan untuk mengarahkan penulis untuk menulis skripsi yang 

berkualitas. Serta Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos. MKP selaku Sekretaris 

Jurusan. 

4. Ibu VIRNA MUSELIZA, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbimg Proposal 

sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. 

5. Kepada seluruh Pegawai BPKAD Provinsi Riau yang telah bekerjasama 

dan memberikan data serta informasi untuk kelengkapan penulisan skripsi 

ini. 

6. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk 

mendorong dan memperhatikan saya mulai ayunan, Yaitu Ayahanda H. 

Muhammad Yamin (Alm) dan Ibunda Hj. Rowiyah. Berkat Do’a dan jasa 

mu akan selalu menemani perjalanan hidup dan matiku. Terima kasih atas 

do’a, kesabaran dan ketabahan Ibu dalam menunggu anaknya sukses. 

Terima Kasih kepada Ayah yang selalu meberikan Support kepadaku 

untuk menuntut Ilmu agar si Bungsunya menjadi pribadi yang Sukses. 

Terima Kasih Ayah dan Ibuku tersayang.  
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7. Kepada saudara-saudariku yang tersayang, yaitu: Kakakku Nurfitri Yeni 

Amd beserta Suaminya Arman Asmar, kemudain Alna Harnita, Haida 

Rafni dan Abangku Muhammad Idil Nur, S.Sos. kalian yang telah 

memberikan kepedulian dan semangat serta mendorong saya untuk tetap 

berjalan mengejar cita-cita. 

8. Kepada seluruh anggota kelas ANA F 2014 yang selalu ada, suka-duka 

telah kita lalui bersama selam beberapa tahun yang lalu sampai kepada 

masa penyusuna skripsi ini. Terima Kasih ANA F 14. 

9. Kepada Sahabat Wanita Sholehaku yang mulai dari awal semester sampai 

saat ini masih saling memberikan ssemangat demi lancarnya penyusunan 

Skripsi ini. Kalian yang selalu ada yaitu Nofita Yulianti, Siska Dwi Putri, 

Elmida Fitri, Jania Putri, Janila Putri, Tutik Setiani dan Weni Novira Sari. 

Terima Kasih aku ucapkan kepada kalian selama ini masih bersamaku. 

10. Kepada Keluarga Kukertaku (Keluarga tanpa KK) yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan yaitu: Eka Yulianti, Miftahul Jannah, 

Purnama Wati, Mardalena Eka Sudirga, Intan Wisari, Melly Angriani, 

Riski Yeni Anggraini, Raen Marpawindo, Deri Suryadi, Ifani Akbar, dan 

Andigod. Terima Kasih yang tak terhingga, Aku sayang Kalian. 

11. Kepada Raen Marpawimdo yang selalu memberikan semangat demi 

selesainya penelitian ini dari awal hingga akhir. Terima Kasih atas semua 

bantuannya. 

12. Dan Kepada seluruh sahabat, teman, keluarga yang tidak dapat disebutkan 

namanya tetapi selalu ada untuk mendoakan.  
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Semoga semua bantuan, semangat, dorongan serta kasih sayang kalian dan 

amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari 

ALLAH SWT. Demikianlah, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 

        

 

  Pekanbaru,    Mei 2018 

  Penulis 
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