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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu‟ alikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga dengan kerja keras dan dukungan serta 

motivasi dari teman-teman dan dosen pembimbing penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “PENGARUH MOTIVASI, BIAYA PENDIDIKAN, MASA 

STUDI DAN JENIS KELAMIN TERHADAP MINAT MAHASISWA 

AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI 

(PPAK) STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UIN SUSKA 

RIAU”. Shalawat serta salam penulis ucapkan untuk junjungan Nabi Muhammad 

SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada umatnya semoga dapat 

dipertemukan diakhirat kelak sebagai rombongan yang termasuk hamba-hambaNya 

yang bertaqwa dan diridhoi untuk masuk kedalam Jannah Allah Subhanahuwata’ala. 

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meyelesaikan program Sarjana (SI) 

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomik dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada terspesial 

Ayahanda (Alm) Ahmad Mubasyir dan (Alm) Suharjo, Ibunda tercinta Zaenab 

terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan insprirasi serta dukungan yang 

luar biasa, ibu sebagai single parent terimakasih untuk segala yang tercurah kepada 

adinda.  
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Terimakasih untuk kakanda ku tersayang M. Miftahul Huda dan 

Hermansyah yang senantiasa memberikan do’a, nasehat serta semangat bagi penulis. 

Terimakasih atas segala perjjuangan, pengorbanan dan keikhlasan serta bantuan moril 

dan material untuk keberhasilan penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih 

sayang selama ini. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi yang 

telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik 

dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, penulis menerima 

dengn terbuka berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi selanjutnya yang memiliki hubungan dengan skripsi ini. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, 

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.  

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Nasrullah Djamil, SE,M.Si,Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Susnaningsih Mu’at SE, M.M selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Endrianto Ustha ST, MM selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan bantuan, dukungan serta masukan selama perkuliahan 

penulis. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Spesial untuk sahabat seperjuangan Rio Aziz Aulia S.E, Satria Guna 

Wibowo S.E, Rosita Fitriyana S.E, Novita Sari S.E, Sri Rama Donna S.E 

dan Bobby Fransisko S.E 

10. Untuk sahabat saya Vicky Setiarini S.Kep, Amallia Rahmantika S.E, 

Ghovinda Fernando, Dwi Suprapta, Fani Arfanti dan Buddy Ramadhan 
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11. Khusus untuk sahabat sekaligus saudara yang telah berjuang bersama 

sejak awal masuk kuliah Erna Dewi Suciati S.E, dan tidak lupa 

terimakasih kepada Feronita Nuraini S.Ikom dan M.Haris Krisnadi S.Ikom 

12. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 kelas D angkatan 2014 dan teman-

teman Akuntansi konsentrasi manajemen kelas A, terimakasih atas 

kebersamaan selama ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan serta do’a hingga terselesaikan skripsi ini. 

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan 

disisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak sangat penulis harapankan demi perbaikan-perbaikan kedepan. 

Dan penulis berharap semoga pembelajaran yang telah kita dapatkan dalam dunia 

pendidikan selama ini dapat dipetik hikmahnya. Akhirukalam, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin. . . 

 

       Pekanbaru,           2018 

       Penulis  

 

 

Siti Suhrohtul Aslihah   

 


