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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum WR. WB 

 Dengan mengucakna puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis 

kirimkan kepada junjungan umat islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad SAW, 

yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan semoga 

kita menjadi orang-orang ahli surga. 

 Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak pihak yang 

dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data informasi bahkan 

semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu penulis menyampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sufenti dan Ibu Yulmailis yang menjadi 

penyemangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan yang selalu 

senantiasa mendidik, memberi kasih sayang dan do`a kepada penulis. 

2. Kakak tercinta bang Niko Fatma, bang Yoni Fatda, bang Sriwendi dan kak Rindu 

Seprina yang telah memberikan semangat dan dorongan pada penulis. 

3. Bapak Prof. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

4. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial  
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5. Bapak Andri Novius,SE. MSI, Ak.CA selaku ketua jurusan Diploma III 

Akuntansi . 

6. Ibu Faiza Muklis, SE,MSi, AK selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi. 

7. Bapak Khairil Henry, SE, MSi, AK selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberi nasehat kepada penulis. 

8. Ibu Ratna Nurani, SE, MM selaku Dosen Pembimbing penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Semua Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf 

pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

10. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terutama bang 

Riki, bang Ibas dan bang Dino yang telah membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

11. Kakak kos yang juga sebagai konsultan kak Nopio dan kak Nita yang telah 

banyak membantu penulis melalui ide, pikiran dan wawasannya dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Teman-teman tersayang Indri, Sarah, Randa, Bela dan Nelvi yang selalu 

memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

13. Serta teman-teman D3 Akuntansi Lokal A angkatan 2015 yang telah sma-sama 

berjuang dan bekerja sama serta memberikan motivasi dalam menyelesaika 

Tugas Akhir ini. 
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Penulis menyadari Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. 

Demikianlah, semoga Tugas Ahir ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 

 

 

       Pekanbaru, 28 April 2018 

        Penulis  

 

 

             Yuli Gusmina 

 


