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 Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah Subhana 

Wata’ala atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat 

beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘alaihi wasallam, 
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persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada (alm) 
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kepada penulis. 
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rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya, yang telah mendoakan, mendukung dan membiayai 
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Sosial UIN SUSKA Riau. 

7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Akt, CA selaku ketua jurusan 

Akuntansi s1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

8. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku pembimbing proposal yang telah 

meluangkan waktu dan arahan dan masukan kepada penulis untuk 

meyampaikan  dan menyelesaikan. 

9. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Sk, CA selaku pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktu dan arahan dan masukan kepada penulis untuk 

menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

10. Ibu Julina, SE, M.Si selaku pembimbing Akademis yang telah 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulis 

skripsi. 

11. Seluruh bapak dan ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi. 
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12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau 

13. Keluarga Tercinta kakak silvia Azhora, kakak maya, kakak ami, kakak 

remon, kakak syaifullah dan adik Ardi dan adik Rahmatserta kakak sepupu 

Alex dan kakak Uci yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

dalam menjalankan perkuliahan serta menyelesaikan skripsi. 

14. Teristimewa kepada sahabat perjuangan Yessi Andriani, Hidayatul 

Muslimin, Affan Marwazi, yang selalu menemani proses perjuangan 

sampai dalam penyelesaian skripsi. 

15. Terkhusus kakak BI yang selalu menjadi tempat aku melampiaskan 

kepenatan dan proses dalam penyelesaiaan skripsi   

16. Seluruh teman-teman akuntansi s1 angkatan 2014 teman kelas k, teman 

kelas kosentrasi syariah b yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang 

selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

17. Tak lupa teman-teman HMJ dalam periode kepengurusan saya 2016-2017 

dan juga adik-adik periode 2017-2018 yang selalu ada dan memberikan 

senyuman dan semangat dalam penyusunan skripsi. 

18. Keluarga tanpa KK HMI komisariat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA Riau yang selalu ada disaat kondisi apapun dan selalu 

membuat saya tersenyum dan semangat berjuang untuk proses berikutnya. 

19. Teman-teman KKN Angkatan XXI tahun 2017 terimakasih atas 
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20. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi. Semoga semua bantuan, dukungan, dan doa yang 

diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 

SWT, Amiin ya rabbal Alamin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai 

motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan dating. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatbagi pembacanya.Amiin yaa 

rabbal aAlamiin. 
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