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KATA PENGANTAR 
 
 

 
 
 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas 

limpahan rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  Tugas  Akhir  ini  dengan  judul  “  ANALISIS AKUNTANSI 

ASET TETAP PADA KANTOR WILAYAH AGAMA PROVINSI RIAU”. 

Sholawat   berangkaikan   salam   tak   lupa   pula   disampaikan   kepada 

Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di 

jalan Allah. 

Selanjutnya, dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini, penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, 

baik  moral  maupun  materil.  Oleh  karena  itu,  penulis  menyampaikan  banyak 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.A.  selaku  Rektor  Universitas  

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rector I, II, III, 

yang telah memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di 

perguruan Tinggi ini. 

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

Ekonomi dan Ilmu  Sosial  Universitas  Islam  Negri  Syarif Kasim  Riau  

beserta pembantu Dekan I, II,  III,  yang telah memberikan 

rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini. 

3. Ibu Ratna Dewi S.Sos, M.Si Selaku ketua jurusan DIII Akuntansi 
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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM. Ak selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan 

kesalahan- kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

5. Kepada seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau 

yang telah membantu Peneliti dalam memyelesaikan Penelitian Tugas 

Akhir. 

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M . A m i n  dan Ibunda 

Rahma Ita  yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril dan materil, 

cinta dan kasih sayang dan yang selalu mendoakan setiap jalan hidup 

penulis dan memberikan semangat yang besar untuk cita-cita penulis, 

sehingga penulis mampu dan semangat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 

7. Kepada adikku, kakak, abang tersayang dan   yang  selalu  memberikan  

doa,  dukungan  dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir  ini 

8. Kepada rekan-rekan mahasiswa/I DIII Akuntansi yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu atas kerjasama, keceriaan selama menduduki 

bangku perkuliahan ini. 

9. Terimakasih Kepada Indriani,kak opi dan Trisno yang telah membantu 

peneliti dalam menyelesaikan penelitian Tugas Akhir ini. 

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, peneliti 

mengucapkan terimakasih banyak. Semoga bantuannya dibalas oleh Allah 
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SWT dengan balasan setimpal. Aamiin 

Apabila ada kesalahan serta kekurangan peneliti mengucapkan mohon 

maaf, karena peneliti hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang 

baik  datangnya  dari  Allah  SWT  dan  yang buruk datang  dari  penulis  sendiri. 

Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermamfaat bagi kita semua. 

 
 
 
 

Pekanbaru ,  Agustus  2018 

Penulis, 
 
 
 
 

Gusti Randa 

NIM: 01574105103 

 

 


