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  KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada para hamba-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul:“Sistem 

Akuntansi Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara”.  Selanjutnya shalawat 

serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW semoga syafaatnya kita dapatkan dihari akhir kelak.  

Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

akademik Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Akuntansi Fakultas 

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

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak dapat lepas dari hambatan dan kesulitan. 

Tidak lepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi 

penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki 

penulis. Sehingga, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.  

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Hasbi dan Ibunda 

Ismawati tercinta, yang dengan sabar selalu memberikan semangat dalam 

menyelesaikan perkuliahan serta mengajarkan agar tetap bertahan dalam kondisi 

apapun, terimakasih ayah dan ibunda atas kasih sayang, pengorbanan yang luar 
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biasa, dan dukungan serta do’a yang selama ini ayah dan ibunda berikan, semoga 

ini semua membuat ayah dan ibunda bangga. 

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, bimbingan dan 

dorongan selama penulis menyelesaikan penulisan tugas akhir ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, MA.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 Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Ibu  Ratna Dewi, S. Sos, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma 

III Akuntansi. 

4. Nelsy Arisandy,SE, M.Ak, CA. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi 

Diploma III Akuntansi. 

5. Ibu Eni Noviarni, SE, M, Si, Ak, CA. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan tugas akhir 

ini hingga akhirnya selesai. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan. 
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7. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam 

mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Bapak/Ibu yang bertugas di Kantor Wilayah Ditjem Perbendaharaan Provinsi 

Riau Pekanbaru, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.  

9. Nenekku Tersayang Siam Kalsum yang selalu mendoakan dan memberi 

semangat  serta motivasi yang tak terhingga 

10.  Adik-adikku tersayang.Indra Gunawan dan Irfan Ahmad, Terimakasih atas 

kasih sayang dan do’a terbaiknya.  

11. Seluruh keluarga besar yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

Terimakasih atas nasihat, bantuan dan do’a terbaiknya untuk penulis.  

12. Semua teman-teman di kampus, terutama teman selokal Diploma III 

Akuntansi B 2014 yang sama-sama berjuang selama perkuliahan demi 

kesuksesan bersama.  

13. Untuk Sahabat Cantikku, Muriani, Heni Purnama sari, Siska Melati Fitri, 

Dani Karmiladan Nur Azizah. Terimakasih atas semangat dan dukungan 

yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih juga atas persahabatan 

yang luar biasa ini.  

14. Anak kos Cantikku, Grestina Handayani, Fitri Wulandari, Lisyawati dan 

Oktariani Mastura. Terimakasih sudah banyak memberikan bantuan dan 

semangat kepada penulis selama proses menyelesaikan tugasakhirini.  

15. Keluarga Besar HMJ D3 Akuntansi. Terimakasih atas pengalaman hidup, 

cerita dan ilmu yang di bagikan, terimakasih sudah menjadi keluarga baru 

untuk penulis. 
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16. Untuk kak ezi. Terimakasih sudah memberikan solusi dan saran untuk 

parajuniornya terkhusus untuk penulis. 

17. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusuntugasakhir ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua, amiin yaa robbal ‘alamiin. 

 

 

Pekanbaru,   September 2018 

Penulis, 

 

 

                Nurmalasari 

                                                                                      Nim. 014742049979 
 


