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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang 

diberikanNya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas Akhir  ini dengan 

judul : ” Analisis Sistem Pencatatan dan Pengendalian Intern Kas pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru“. Shalawat dan salam buat uswah kita 

Rasulullah SAW, semoga syafa’at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini 

disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik 

Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis menerima 

dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh 

karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag selaku Dekan fakultas ekonomi dan 

ilmu sosial, beserta wakil dekan I, II, dan III fakultas ekonomi Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Ibu Ratna Dewi Sos. M.Si selaku ketua Jurusan program Diploma III 

Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama 
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mengikuti perkuliahan di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Febri Rahmi, SE, M. Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbinganan, memberikan nasehat, motivasi, serta membantu 

dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini dan 

arahan yang tak henti-hentinya kepada penulis. 

5. Ibuk Weny Fitria,SE,MSc Subbag Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru . Beserta seluruh staff dibagian keuangan yang telah 

membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi berkaitan dengan 

laporan yang penulis kerjakan  

6. Seluruh bapak dan ibu dosen serta staff akademis dan umum fekonsos Uin 

Suska Riau 

7. Teristimewa untuk Ayahanda Ardizon Koto dan Ibunda yang tercinta Yeni 

Marlina yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, 

tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Fadilah Handayani sebagai 

penulis dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam 

peluh dan do’anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu 

dirindukan.  

8. Kepada adik kandung penulis Dian Hidayat, Ramadhanda dan Rahmat Dayva 

yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
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9. Sahabat–sahabat terbaikku DIII Akuntansi lokal C dan seluruh teman-teman 

jurusan DIII akuntansi angkatan 2015 terima kasih  selama ini dan atas doa 

serta leluconnya sampai akhirnya selesai Tugas Akhir ini. 

10. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terbaik penulis Rika, Anisa, Iqlima, 

Mutia, Nursha’adah A.md, Atikah Hartina A.md dan Restu Valerio Bakri, SE 

yang selalu ada disaat suka dan duka, menjadi pendengar kisah pahit manis 

hidup yang penulis alami, dan selalu memberikan dukungan untuk penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

11. Kepada teman special Joko Nugroho yang telah memberikan semangat dan 

motivasi, saran  kepada penuis dalam berjuang menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

12. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah 

SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya 

Rabbal ‘alamin. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal 

baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga 

Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik–baiknya oleh 

pihak–pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru,  Oktober  2018 

Penulis 
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