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KATA PENGANTAR 

 

 Berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis diberikan kesempatan dan 

kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa 

shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kealam 

yang penuh iman dan islam. Penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir ini guna 

memperoleh gelar ahli madya dengan judul “SISTEM PENCATATAN DAN 

PENGELOLAAN BARANG HABIS PAKAI (ALAT TULIS KANTOR) 

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU” 

 Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan yang 

penulis miliki namun berkat izin dari Allah SWT dan berkat bantuan serta 

bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini: 

1. Bapak Prof Dr.Kh.Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Ekonomi dan Imu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

3. Ibu Ratna Dewi S.Sos.M.si selaku ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  
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4. Ibu Nelsi Arisandy,SE,M.Ak.Ak,CA selaku penasehat akademis yang 

telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis 

5. Ibu Hj.Elisanovi,SE.MM.Ak,CA selaku dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah memberikan dan memberi pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini 

6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi 

7. Kepada pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan informasi demi 

kelancaran penulisan tugas akhir 

8. Kepada orang tua tercinta,nenek, abang dan adik serta keluarga besar 

lainnya yang telah banyak berkorban baik dalam bentuk material maupun 

moril serta untaian do’a yang diberikan selama penulis menempuh 

pendidikan demi tercapainya cita-cita penulis 

9. Kepada teman-teman akuntansi D3 khususnya D3 Akuntansi B angkatan 

2015 yang telah memberikan dukungan serta motivasi 

10. Kepada sahabat Mustika,Ria Jayanti,Zatalini MH,Jufri Zarli,Fahrizal 

Septian dan Mexi Milano yang telah memberikan semangat dan motivasi 

dalam penyelesaian tugas akhir ini 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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 Semoga kebaikan yang telah dilakukan tersebut menjadi amal yang 

diterima disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir 

kata penulis mengharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan yang membutuhkan. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya. 

 

Pekanbaru, 16 Juni 2018 

Penulis 
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