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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alakum wr.wb 

 Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan semestinya. Shalawat dan Salam senantiasa penulis sampaikan kepada 

Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari 

zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Alhamdulillah atas izin allah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan judul “ Sistem dan Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB UBJOM PLTU Tenayan” yang dijadikan 

sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan memperoleh gelar Ahli Madya 

(Amd) pada Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sudah sepantasnya penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pula dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan penghargaan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua, ayahanda Marusni Ujang dan ibunda tercinta Yesnariel yang 

telah menjadi panutan serta guru yang tidak akan pernah hilang ilmu serta 
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nasehatnya yang diberikan kepada penulis dan banyak memberikan doa dan 

fasilitas yang cukup untuk penulis. 

2. Prof.Dr. H. Munzir hitami,M.A, selaku rector Universitas Islam Neregi Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

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

Sosial. 

4. Bapak Andri Novius, SE.M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Dosen pembimbing penulis yaitu ibu Eni Noviarni,SE,M.Si,Ak,CA yang telah 

banyak  memberikan waktu, nasehat, kritik, motivasi, semangat dan membantu 

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. 

6. Penasehat akademis penulis ibu Astuti Meflinda,SE, MM 

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu dan semangat kepada penulis. 

8. Bapak Wasito selaku General Manajer, bapak Moh, Najib selaku Manejer 

Administasi, bapak Heri Prastanto selaku SPV Finance, bapak Okky Kusuma 

Nugraha selaku SPV General Affair, bapak Robby Nurprastyono selaku SPV 

HRD, bapak Fendhito Pratama Putra selaku SPV Logistik, bapak Alan Laksono 

selaku SPV Ware House/Store ,Kak Ar’um, Kak Hilmi, Kak Geno, Kak Nafra, 

Mifta, Lisa, Aini, puput, bang Koko, mas Irul, mas Agus, bang Fikri 1, bang 

Fikri 2, bang Edo 1, Edo 2, bang Junet, dan seluruh pegawai serta karyawan PT 
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PJB UBJOM 2x110 MW Tenayan yang telah membantu penulis memberikan 

data dan informasi lainnya yang penulis butuhkan.  

9. Untuk kakak tercinta Nerita Susanti, dan abang tersayang Alfi Adri S.I.Kom, 

abang ipar Ade Zendra, kakak ipar Sela Agustin, yang selama ini menjadi 

motivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. 

10. Dan keponakan penulis Ahliga Safitra dan Ahmad Rivaldo yang selalu 

menghibur penulis dengan tingkah lucunya. 

11. Dan juga teman spesial penulis yang selalu memberikan dorongan, doa dan 

support penuh dan selalu menjadi penyemangat kepada penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

12. Sahabat-sahabat penulis Dahlia, Drella, Meny, intan, Novri, Rahbita, Loly, Baki, 

Amin,  dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan motivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2015 lokal A, B, dan C. 

Khususnya lokal Akuntansi B yang selalu berada disekeliling penulis. 

Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis tidak 

bisa membalas satu persatu dari apa yang telah kalian semua berikan, dengan ucapan 

terima kasih ini penulis dapat mewakili rasa syukur atas dukungan, semangat dan 

motivasi yang selalu tercurahkan buat penulis. 

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa membalas segala 

amal baik dan juga memberikan petunjuknya kepada ibu, bapak dan kita semua, 

Amin. 
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Penulis menyadari akan kekurangan dalam pembuatan dan penulisan tugas akhir 

ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

penguji dan pembaca yang budiman untuk menjadikan tugas akhir ini lebih baik 

dimasa yang akan dating. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

 

 Pekanbaru, Mei 2018 

 Penulis, 

 

Sefri Renti 

Nim: 01574205061 

 


