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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridha-

Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS 

ANGGARAN DANA HIBAH PADA PANWAS KOTA DUMAI YANG 

TERDAFTAR DI BAWASLU PROVINSI RIAU”  dengan sebaik-baiknya. 

Shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang 

dengan perjuangannya terbebaslah manusia dari dunia kebodohan yang penuh 

kehinaan sehingga dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademi 

memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, tentulah masih menyimpan 

kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. 

Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal 

untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis 

dikemudian hari. Karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas akhir ini 

bukanlah karya intelektual terakhir bagi penulis dalam perjalanan kehidupan. 

Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan banyak 

terimakasih kepada para pihak yang terkait dalam penyusunan ini, antara lain:  
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1. Allah SWT karena dengan ridha-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas 

Akhir  ini dengan lancar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak DR. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulis Tugas 

Akhir ini. 

4. Ibuk Ratna Dewi. S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan DIII Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan motivasi 

kepada penulis. 

5. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan DIII 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademis (PA) yang 

selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis. 

7. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang 

telah membimbing, memberikan saran, dan arahan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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9. Pihak-pihak Badan Pengawasan pemilihan Umum (BAWASLU) 

Provinsi Riau yang telah memberikan izin dan partisipasinya kepada 

penulis dalam pengambilan data di Badan Pengawasan pemilihan Umum 

(BAWASLU) Provinsi Riau, sehingga penelitian ini berjalan dengan 

lancar. 

10. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Hermawan dan Ernita, yang telah 

mencurahkan Do’a dan memberikan motivasi, semangat dan dukungan 

moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

11. Untuk adik ku Fitra Dwi Heryanto dan Tania Tri Hertanti yang selalu 

memberikan dukungan dan doa nya kepada penulis, semoga kita semua 

tetap semangat untuk meraih cita-cita kita agar bisa membanggakan 

kedua Orang Tua kita hingga ke jannah. 

12. Kepada teman terbaik yaitu Claudia Aprilia Pardede, Diana Chintya 

Debi, Lolla Eka Putri, Sherly Audina dan yang terspecial Respi Handani 

Putra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

13. Kepada warga Scout Slash Kak Iwan, Kak Reri, Kak Kevin, Kak 

Chollay, Nadya Anggar, Tari Munahar, Said Junialdy, Yulia Safitri, Okti 

Windiarsih, Fiandari Gita, Hanif Syahputra, Satria Mandala, Binsar 

Martua dan lainnya yang tidak bisa penulis buat satu persatu.  

14. Kepada Sahabat terbaik penulis yaitu Dina Laila, Rahmawati, Risna Neli 

Rahmadani, Wiwittia, Harianto Saputra, Rezki Sholihin, Resi Yulizza 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta ilmu dan 
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pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Semoga kita tetap menjadi teman, sahabat, kakak, adik yang selalu 

bersama sampai kapan pun dan dimanapun kita berada. 

15. Kepada People Like Touring, Randa Dwima Putra, Muhammad Fadli 

Syam, Ratna Sari Astaria, dan Novitasari yang telah memberikan 

pengalaman serta semangat yang tak terlupakan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita tetap menjadi teman, sahabat, 

kakak, adik yang selalu bersama sampai kapan pun dan dimanapun kita 

berada. 

16. Kepada teman-teman DIII Akuntansi Lokal A/B Angkatan 2014 yang 

selalu bertukar ilmu pengetahuan dari Semester I Hingga saat ini, semoga 

kita semua dapar meraih cita-cita kita semua. 

17. Kepada seluruh Staf Kantor BAWASLU tempat penulis melaksanakan 

Pkl (praktek kerja lapangan) yang telah memberikan semangat dan 

dorongan kepada penulis serta yang telah membimbing dan mengajari 

penulis selama penulis berada di lingkungan Kantor BAWASLU. 

18. Kepada seluruh Anggota HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) yang 

memberikan motivasi kepada penulis. Serta semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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Tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tidak ada 

sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga saran dan kritik yang membangun 

untuk perbaikan penulis dikemudian hari sangat penulis harapkan. Akhir kata 

penulias berharap, semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan tentunya bagi para pembaca umumnya. 

 

      Pekanbaru, Februari 2018 

       Penulis  

 

                      Eka Putri Hermayani Tanuwijaya 

 


