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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 

dan hidayahnya kepada penulis. Sholawat beriring salam kepada Nabi besar 

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor dengan 

judul “Penerapan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Intern Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bersua Lestari Desa Tanjunggadai 

Kecamatan Tebingtinggi Timur” penyusunan skripsi minor ini dimasukkan 

untuk persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program Diploma III pada 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan akuntansi universitas islam negeri sultan 

syarif kasim riau 

Skripsi minor ini penulis persembahkan untuk ayahnda Tahir dan ibunda 

Saparinah. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan inspirasi serta 

dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Terimakasih buat keluarga 

yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis 

selama ini. 

Selama penulisan skripsi minor ini tentunya tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H.Akhmad Mujahidin M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU beserta staf. 

2. Bapak Dr. Drs. .Muh. Said HM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
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3. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA. selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

4. Ibu Ratna Dewi S.Sos M. Si selaku ketua jurusan Diploma III akuntansi dan 

ibu Nelsy Arisandy,SE, M, Ak, Ak. AC  selaku wakil ketua diploma III 

Akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 

5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA selaku pemimbing Skripsi minor yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukkan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi minor. 

6. Bapak Masteven Romus,SE,Ak sebagai Penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 

penulis skripsi minor ini. 

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

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama  perkuliahan dan penyusunan tugas skripsi minor. 

8. Seluruh staf  dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

RIAU 

9.  Kepada ketua UED- SP bersua lestari dan seluruh karyawan yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan dan memberikan data  serta 

informasi yang di perlukan untuk menyelesaikan skripsi minor ini. 

10.  Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa 

yang telah di berikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho serta 

balasan dari Allah SWT. 
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Penulis menyadari dalam penulisan skripsi minor ini masih banyak 

terdapat kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk 

berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Skripsi minor ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa robbal ‘alamiin 

 

Pekanbaru , maret 2018 

Penulis 
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