
KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur kehadurat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul  “ Proser 

Pemberian Tunjangan Kinerja Pada Pegawai Bukan PNS di RRI Pekanbaru.” 

Shalawat beseta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan program D3 Akuntansi Fakultas 

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

Pada saat selesainya pembuatan laporan ini penulis menyadari dan 

memahami bahwa laporan yang penulis buat ini sangat jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karna itu apabila pembaca menemukan kejanggalan- kejanggalan dalam 

penulisan laporan ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi 

kesempurnaan di masa yang akan dating. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- 

besarnya kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan serta dukungan kepada penulis terutama ditunjukan 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 D3 

Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama 

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 dan arahan yang tak henti-hentinya kepada 

penulis. 

5. Bapak Drs.Edy Supakat, M.M selaku pimpinan RRI Pekanbaru. 

Beserta seluruh staff 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 Ibunda tercinta Asmihartati dan Ayahnda tercinta 

Riko Pribadi yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing 

dengan penuh pengorbanan, kerja keras, dan jerih payah untuk dapat 

mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita. 



Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, 

kasih sayang, dan doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis 

hingga saat ini. 

8. Kepada sahabat penulis Pudja Rachman Dira yang telah membantu 

penulis dalam mencari buku-buku untuk penelitian 

9. Kepada sahabat teristimewa Nurhaliza Ekadianti yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan penulisan 

tugas akhir. 

10. Rekan-rekan D3 Akuntansi khususnya lokal C angkatan 2015.  

11. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang membantu dan mendukung 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Akhirnya penulis berharap seluruh kebaikan yang diberikan kepada 

penulis di balas oleh Allah SWT dan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

umumnya dan penulis khususnya. 

 

Pekanbaru,  Maret 2018 

                                                                             Penulis  

 

                                                                                                   Nurul Nafisah 


