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KATA PENGANTAR 

 

AssalamualaikumWr,Wb 

 Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT 

yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : “Analisis Sistem Akuntansi 

Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru” dengan 

baik. Tugas Akhir yang penulis susun ini merupakan persyaratan untuk mencapai 

derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 Terlepas dari kekurangan yang ada, penyusunan Tugas Akhir ini tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang selalu membimbing dan memberikan kemudahan serta 

kelancaran dalam penyusunan tugas akhir penulis 

2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan yaitu ibu 

yuliana yang telah memberikan kasih sayang yang setulus hati kepada saya 

dan abak saya R.Taufik Eendi yang telah berjuang dalam membiaya studi 

saya,  

3. Bapak Mahendra Romus, SP,M, Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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4. Bapak Andri Novius , SE, M.Si,Ak Ketua Program Studi Diploma III 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Ibu ana nurlita, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

banyak masukan selama mengerjakan Tugas Akhir. 

6. Para dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

mengajarkan banyak ilmu selama berada dibangku kuliah. 

7. Dr. Hj. Novrielly, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru. 

8. Bapak Hatta, kak tesa, yang membantu dan membimbing penulis selama 

penelitian di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru  

9. Segenap pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan 

kerja samanya selama ini, dan terimakasih atas kesempatan yang diberikan 

sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian pada Rumah Sakit Islam Ibnu 

Sina Pekanbaru. 

10. Kak rita, bang rahman yang telah banyak membantu, memberikan semangat 

dukungan serta motivasi kepada penulis terimakasih banyak atas kebaikannya. 

11. kepada kakak Nopio Darmagari S.Pt yang telah banyak membantu penulis 

selama mengerjakan tugas akhir. 

12. Teman teman seperjuangan, Mina, Bella, Randa, Nelvi, Dwi, Dita terimakasih 

telah memberikan support, kepada penulis 

13. Taman-teman D III Akuntansi anggkatan tahun 2015, rilo, wahyu agus, padal, 

bunjo maini, ade, oki, delin, miftah, sarah, wilda, dll terimakaih banyak atas 
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dukungan dan waktu yang sudah kalian berikan kepada penulis dan 

terimakasih atas kerja samanya selama ini guys. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan keritikan dan saran yang 

membangun dari pembaca yang budiman. Namun karya sederhana ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

Pekanbaru,   Juni 2018 

Penulis 
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