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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah SWT atas rahmat dan karunian-

Nya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis 

diberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula shalawat 

kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh 

gelar ahli madya yang berjudul “SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN OBAT-

OBATAN PADA RUMAH SAKIT ANNNISA PEKANBARU”. Laporan akhir 

ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor UIN 

SUSKA Riau.  

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 



iii 
 

3. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Diploma III 

Akuntansi yang telah memberikan saran dan dukungannya kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, ilmu serta masukan-masukan sehingga 

tugas akhir ini dapat terselesaikan.  

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada 

penulis. 

6. Kak Murni Adisty Lucita, S.Farm,Apt dan segenap karyawan Rumah 

Sakit Annisa Pekanbaru yang telah membantu dan membimbing penulis 

selama melaksanakan tugas akhir ini. 

7. Ayahanda Muslim dan Ibunda Muji Rahayu yang telah membesarkan, 

mendidik dan selalu memberi kasih sayang yang tulus. Dan yang 

tersayang keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi 

kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Abangku M. Ridwan Syahputra yang selalu menjaga dan memberikan 

dukungan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini. Dan adikku Arief Ismail yang selalu bersedia membantu penulis 

dalam hal apapun. 

9. Teman-teman yang kusayangi Fanny, Dita, Bella, Iin, Balpadal, Wahyu, 

Rillo dan semua teman-teman seperjuangan DIII Akuntansi yang tidak 
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dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan 

bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini. 

10. Dan teman-teman di kampus maupun di luar kampus yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, 

dukungan,  serta saran yang telah diberikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca untuk kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, 3 Juli 2018 

Penulis 
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