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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmaanirrohiim, laahawla walaa quwwata ilabillah. Puji syukur 

Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala atas segala 

rahmat dan hidayahNnya. Sholawat bermutirakan salam kepada manusia yang 

sangat dicintai oleh umatnya yaitu Nabi Muhammad Sholallahu’alaihi Wasallam. 

Berkat pertolongan Allah sehingga penulis dapat penyelesaikan penulisan Skripsi 

ini. Adapun skripsi dengan judul ”ANALISIS PENERAPAN 

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK)” di ajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubung 

dengan itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua 

orang tua penulis yang tercinta serta semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keridhoan 

Allah Subhanahuwata’ala didunia dan dibalas SyurgaNya. 

 

 



 

1 

 

 

Ucapan terimakasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis 

ucapkan kepada: 

1. Allah Subhanahuwata’ala karena dengan ridhoNyalah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad Sholallahu’alaihi Wasalam sebagai Rasulullah yang 

membawa umat manusia hingga bisa berada pada zaman yang pintar ini. 

3. Terimakasih kepada ayahanda Pariadi dan Ibunda Kusmiati tercinta, ketujuh 

kakak dan abang: Suharni, Rudianto, Sugiarti, Kunarti, Ristiyono, Kodriyah, 

dan Bejo Margono yang tak pernah henti-hentinya mencurahkan doa, 

dukungan, moral dan materil selama penulis penjalankan perkuliahan hingga 

sampai pada penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si dan Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku 

dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam 

membimbing penulis guna penyelesian skripsi ini. 
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8. Terimakasih kepada seluruh Pegawai Kabupaten Siak yang telah 

memudahkan penulis saat melakukan penelitian serta bantuan-bantuan yang 

tak herhingga dan telah berbaik hati dalam membantu proses penulisan 

Skripsi ini 

9. Kepada keluarga keduaku di Desa Koto Raja, kecamatan Siak Kecil, 

kabupaten Bengkalis Yaitu keluarga besar Bapak Supra Tikno dan Ibu 

Hertiana yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan 

dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada keluarga 

besar Bapak Mukhlasin dan Ibu Nurhayati yang selalu membantu penulis 

dalam proses penelitian, keluarga besar Guru-guru SDN 05 Siak Kecil, Ibu 

Martini Selaku kepala Sekolah TK-IT Al-Fikri Siak Kecil. 

10. Terimakasih kepada mbak Sofia sebagai pembimbing skripsi pribadiku yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan dukungan dan solusi 

hingga skripsi ini selesai. 

11. Terimakasih untuk seluruh Staff  Biro Umum Kantor Gubernur Riau dan 

seluruh teman-teman magang Icha, Yana, Yesi, Bulan yang telah memberikan 

pengalaman bekerja hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini. 

12. Teruntuk sahabatku Nora Damaida dan seluruh sahabat KUKERTA keluarga 

tanpa KK yang sangat kusayangi yang hingga kini kita terus bersama-sama 

dalam menyelesaikan perkuliahan 

13. Terimakasih kepada sahabatku Trisnawati, Ikha Faan Saputri, Tusi Wanti, 

Nanda Atika Badzlin dan seluruh keluarga besar Asrama Putri Wihdah 
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Aisyah yang selalu memberikan dukungan dan pertolongan selama masa 

perkuliahan di mulai hingga pada saat sekarang ini. 

14. Terimakasih kepada Badrul Ahyar yang selalu memberikan dukungan moral, 

motivasi serta nasehat-nasehat yang membuat penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. 

15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuanganku, lokal E angkatan 

2014, sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Jurusan serta sahabat-sahabat 

Rohis ISC Al-Iqtishodi dan seluruh shabat-sahabatku yang tidak bisa di 

sebutkan lagi satu persatu You’re All My Best Friend yang akan selalu 

dirindukan. 

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terimakasih, 

semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin yaa 

Robbal’alaamiin. 

 

 

Pekanbaru, 11 Desember 2018 

Penulis,  

 

 

SUSI RAHAYU 

NIM. 11475202048 
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