KATA PENGANTAR

Assalamua’laikum Wr, Wb.
Segala puji dan syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang
selalu tercurahkan kepada para hambanya, sehingga dengan kerja keras serta
motivasi dari rekan-rekan dan dosen-dosen pembimbing penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PADA DANA USAHA EKONOMI DESA
SIMPAN PINJAM (UED-SP) BALAI MAKAM BERSATU ”. Shalawat dan
salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan alam yakni baginda Rasulullah
SAW teladan para manusia yang telah berjuang membawa umatnya dari alam
kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan
saat ini.
Dengan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, dosen pembimbing dan semua pihak
yang telah memberi saran dan mengarahkan penulis selama proses pembuatan
tugas akhir ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak
terlepas dari dukungan dan do’a dari mereka baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan demikian melalui karya ini penulis mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada :
1. Ayahanda Abdul Zalik dan Ibunda Zuraida tercinta yang senantiasa
mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do’anya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.
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2. Seluruh keluarga besar abang saya Andri Pratama dan kakak ipar Irma Yunita,
kakak saya Devi Anggraini dan calon abang ipar Syofyan Oktaviadi.
3. Kucing saya jack yang selalu membangunkan saya setiap subuh dan senantiasa
menemani saya begadang sampai larut malam, saya cinta kamu jack.
4. Bapak Prof. DR H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
beserta staf.
5. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus, SP,
M.Ec beserta staf.
6. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah
memotivasi dan memberikan arahan serta bimbingan hingga selesainya penulisan
tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan mengajarkannya kepada
penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf-staf di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu
dalam membuat berbagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pimpinan dan Petugas Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Balai
Makam, Kota Duri terutama kak Aisyah, bg ijale.
10. Buat Keponaan saya, Zazkia, Devania, Tika, Tiara, Alya, Friska terima kasih
untuk semangat yang kalian berikan selama ini.
11. Sahabat saya yang paling cantik Rahmadi biduan, Sundus ifrit, Siska alay,
Audra busy, Arini mentel, Ibuk Tia dan Sahabat tampan saya Yogay, Iki, Adule,
Bismare dan Habibah.
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12. Teman-teman seperjuangan Afdalia, Mifta, Iin, Dona, Mina, Sarah, Nelvi,
Nadya, Wiwik serta Akuntansi D-III A angkatan 2015.
Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari apabila dalam
penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna
kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga Allah SWT meridhoi dan apa
yang telah dicapai membawa berkah serta manfaat bagi kita semua. Amin…

Pekanbaru, April 2018
Penulis

Bella Novita Sari

iv

