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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Warahmatulla Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat ALLAH SWT, 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis 

Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Maju Jaya Technic” 

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan 

rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari 

berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada  kesempatan 

ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada : 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil RektorI, II, dan III. 

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

Ilmu Sosial serta Wakil Dekan I, II, dan III. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE,M.Si, AK,CA selaku ketua jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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4. Ibu Desrir Miftah, SE, MM. AK selaku penasehat akademis yang telah 

banyak membantu dan memberikan nasehat, saran dan pikiran dalam 

mengembangkan ilmu dan kemampuan penulis  

5. Ibu Harkaneri, SE. MSA, AK,CAselaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini  

6. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya program 

studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama 

menuntut ilmu dikampus ini 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayah (Irwan), Ibu (Rosmeri), dan 

Adik Tercinta Yudha Dan Dara penulis mengucapkan terimakasih untuk 

semua cinta dan kasih sayang ayah dan ibu,yang selalu mendoakan setiap 

langkah penulis, membimbing, menasehati, memotivasi, dan selalu ada 

untuk memberikan dorongan dan semangat dalam keadaan apapun. 

8.  Untuk yang yang selalu ada Egi Premisye yang selalu memberikan doa, 

semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Untuk orang yang selalu setia menemani Yelmi dan Dila, terima kasih 

dalam memberikan semangat dan selalu membantu penulis baik itu dari 

awal kuliah maupun dalam penulisan skripsi sampai ketahap ini. 

10. Untuk PWG Nurul, Vivi dan Bona terima kasih selama ini telah 

mendukung dan memberikan semangat penulis  



iv 

 

11. Untuk CV. Maju Jaya Technic dan bang Lingga yang telah sangat 

membantu untuk pembuatan skripsi ini. 

12. Sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga menjadi 

pejuang skripsi Jaka Pratama,  Monica, Verawati, Fajar Rahmat, Rahmad, 

Afriansyah yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Dan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuandalam 

penyusunan skripsi ini. 

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya 

membangun sangat diharapkan. 

 

Pekanbaru,  April  2018 
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