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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, inayah serta  hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS 

PENERAPAN PSAP NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU” 

dengan baik dan tepat waktu nya. Shalawat beriringkan salam selalu penulis 

curahkan yakni kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syariat 

islam, yang menjadi pedoman bagi segenap insan dalam menjalani kehidupan 

didunia ini. 

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan 

tugas-tugas akademik dan syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Fakultas 

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

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritikan yang membangun (konstruktif) demi 

kesempurnaan Tugas Akhir di masa yang akan datang. Dalam penulisan Tugas 

Akhir ini tidak terlepas adanya bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
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1. Untuk kedua orang tuaku Ibunda Suhaiba dan ayahku Suparni terimakasih 

telah memberikan dukungan baik dukungan moril, materil, serta doa-doa 

tulus demi penyelesaian skripsi ini.  

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Andri Novius, SE, M. Si. Ak, CA selaku Ketua Jurusan Diploma III 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan ibu Faiza Mukhlis SE, 

M.Ak, Akt selaku sekretaris jurusan, 

4. Bapak Masteven Romus SE.Akt selaku pembimbing akademik 

terimakasih telahmemberikan dukungan selama penulis menimba ilmu di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Dr. Leny nofianti, SE, M.Si, Aktselaku dosen pembimbing skripsi 

minor yang telah membimbing dari awal hingga akhir. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Ir. Darmansyah selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan 

penelitian disana. 

8. Karyawan-karyawan pada Dinas ketahanan pangan yang bersedia di 

wawancara terkhususnya Bapak Ir. Jonimus  

9. Kakakku Ismidianti SE dan adikku Gusrianita terima kasih atas segala 

dukungannya baik moral maupun spiritual. 
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10. Sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan dan memberikan motivasi 

terkhususnya Asih Tri Lestari dan M.Rizal Kurniawan yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

11. Teman-teman seperjuangan di DIII Akuntansi angkatan 2015 yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman, kakak, adik sekaligus sahabat yang ada dalam BEM UIN 

SUSKA RIAU kabinet kita UIN SUSKA , terkhusus untuk bang Insanul 

kamil dan kak Muthia Laksmidua orang yang sangat menginspirasi, terima 

kasih atas semuanya. 

13. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, semoga kita semua berada dalam rahmat 

dan lindungan Allah SWT. Amin... 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada mereka 

semua yang disebutkan diatas dan akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca, perusahaan dan bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

Pekanbaru, Maret 2018 

Penulis 
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