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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam dipanjatkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi bagi penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka 

memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas 

dari bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak hidayah-nya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penelitian ini. 

2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Hamidah dan Bapak Zainal, yang tak pernah henti 

selalu mecurahkan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan penuh untuk 

setiap langkah yang penulis jalani, serta do’a, nasehat, dan perhatian yang tak 

terhingga untuk penulis. Terima kasih untuk setiap ketulusan yang mengiringi 

langkah penulis.  
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2. Saudara-saudara (Kakak dan Abang) terutama Ulong Tinus. Terima kasih untuk 

setiap semangat dan doa yang telah diberikan untuk penulis.  

3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.a selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr.Drs H.Muh Said HM.M.AG,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, Msi. Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberikan masukan-masukan, nasihat, 

serta membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas 

ilmu yang telah Ibu berikan selama ini.. 

7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

8. Teman-teman Akuntansi H dan teman-teman dari  Akuntansi Manajemen B yang 

selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikannya dengan baik. Semuanya berkat dari bantuan dari 

semua teman-teman. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan 

kepada kalian semuan. 

9. Semua pihak yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis. 
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 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

                Pekanbaru,    Juli 2018 

 

(Ahmad Mayunes Riandeles) 


