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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS 

PRAKTIK AKUNTANSI BAGI-HASIL SISTEM MATO PADA RUMAH 

MAKAN KOTA BUANA PEKANBARU” Penyusunan skripsi ini sebagai salah 

satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

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

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si.AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademik yang telah 

banyak memberikan motivasi selama kuliah. 
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5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak selaku Dosen Konsultasi Proposal sekaligus 

pembimbing Skripsi yang telah memberikan konsultasi dan bimbingan, 

serta saran, dukungan dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proses penyelesaian yang sangat 

panjang menempa pribadi saya untuk lebih termotivasi menyelesaikan 

penelitian skripsi dengan sempurna dan penuh semangat menggali sumber 

sumber ilmu demi terciptanya kualitas dan kuantitas karakter pribadi 

Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staff yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada peneliti.  

7. Pimpinan dan Karyawan Rumah Makan Kota Buana Pekanbaru yang 

bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. 

8. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Jakfar dan 

Ibunda Rodiah selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada henti-hentinya 

selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada terbalas, 

ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta  terus 

mendukung penulis baik moril maupun materil dan memotivasi penulis 

agar menjadi seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

9. Abang peneliti, Zainul Akmal, SH.,MH, Adik Aulia Saharoh dan  

Muhammad Zanil serta keluarga besar tercinta, terimakasih atas dukungan 
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dan kasih sayangnya, menjadi motivasi  dan inpirasi penulis untuk lebih 

bersemangat dan lebih baik kedepannya.  

10. Kepada Adik/ Sahabat sehati dan seiman (insya Allah) Shanas Annisa, 

Hana Reflisa, dan Jannatur Rahmah yang sudah menemani dan 

mendampingi penulis, terimakasih buat sejuta cerita dan pengalaman indah 

bersama kalian. 

11. Kepada Kak Elsa dan anak gadis  Khaira yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk perjalanan kecil pembuatan karya tulis ini.  

12. Kepada keluarga BEM UIN SUSKA 2014-2015 Kabinet Inspirasi, 

keluarga besar ISC Al-Iqtishodi, keluarga KAMMI UIN SUSKA RIAU, 

keluarga besar Ma’had UIN SUSKA, Asrama Putri Wihdah Aisyah UIN 

SUSKA  terimakasih pengalaman berharganya, tanpa kalian hidup ini abu-

abu.  

 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 
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