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dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan 

perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. 

Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyamaikan rasa Terimakasih yang 

sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Aiptu Sentosa Pardamean siregar dan 

Ibunda Nuratika Harahap, yang senantiasa memberikan do’a restunya, motivasi, 

dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 



 

 

iii 

 

2. Bapak Prof, Dr.Mundzir Hitami, M.A, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Ec selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III. 

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, 

yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt, selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi. 

6. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM, selaku dosen pembimbig dalam penulisan 

tugas akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan 

dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Ibu Identity, selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan 

bimbingan pada bidang akademis selama perkuliahan. 

8. Kepada abang dan adik penulis, Mustaqim SE dan Rinanda Trilayahnun Siregar 

yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirimdan doa sehingga 

selesainya tugas akhir ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang 

senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis. 

10. Pak Endang Mulyana dan seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam 



 

 

iv 

 

penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat 
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