KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.wb
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghantarkan rahmat serta
hidayah-nya,

sehingga

penulis

diberikan

kesehan

dan

kekuatan

untuk

menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula beriring salam dikirimkan kepada
junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari
zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Pada saat selesainya pembuatan tugas akhir ini penulis sangat menyadari
dan memahami bahwa tugas akhir yang penulis buat ini sangat jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kejanggalan dalam
penulisan tugas akhir ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun dan demi

kesempurnaan dimasa yang akan datang.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
1. Kedua orangtua, ayahanda tercinta Tugimun yang telah memberikan
dukungannya serta nasehat-nasehatnya, ibunda tercinta Jumiati atas doa
dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis, nasehat-nasehat
yang selalu menyemangati penulis dan dukungan yang begitu luar biasa
penulis dapatkan.
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2. Kakakku tercinta Irma Noviana Amd.Keb dan adik ku Echa Maulani yang
selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis baik
material maupun spritual.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan tempat
kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
5. Ibu Ratna Dewi Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Diploma III
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan arahan dan masukkan selama bimbingan sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis
selama perkuliahan, karyawan serta karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan kepala kantor kementerian agama kota pekanbaru beserta staf
yang telah membantu dalam mendapatkan data serta informasi yang
diperlukan sehingga selesainya skripsi ini.
9. Untuk sahabatku Dellin, Rani, Wilda dan teman-teman Jurusan Akuntansi
Diploma III Lokal A terima kasih atas motivasi selama ini, saling
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membantu, terima kasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat
menghibur dikala kita bersama.
10. Untuk temanku yang satu bimbingan Putri, Susan dan Dellin yang selalu
bersabar dan harus semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir hingga
sampai selesai.
11. Untuk teman satu kos, Kak Yuni, Kak Devi, Kak Susi, Kak Nurul, Kak
Ratna, Kak Nanda, Kak elvi, Kak Iis, Sari, Afrida, Dahlia, Endang, Leha,
Imah, dan Firda yang selalu memberi dukungan dan semangat.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu selama penyusunan Tugas Akhir ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan
dukungannya yang diberikan. Akhirnya diharapkan Tugas Akhir ini dapat
bermanfaat bagi kita semua, amin.
Wassalamualaikum Wr.wb

Pekanbaru, Juli 2018
Penulis,

SANTI SEFTIANA
NIM : 01574204972
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