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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirahmaanirrohim, 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-

Nya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis 

diberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula 

shalawatberiringkan salam dikirim untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad 

SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah 

menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas 

akademik dan memperoleh gelar ahli madya yang berjudul : 

“PENERAPAN PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA 

PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA SKATEK 045 UNIT SIMPAN 

PINJAM SYARIAH”. 

Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan - kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Teristimewa kepada Ayahanda Sukirman dan Ibunda Sumiati, serta 

adikku Ihwan nuriman yang telah banyak berkorban baik materil maupun 

moril demi tercapainya cita-cita penulis. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Ibu Ratna Dewi, Sos, M.Si  selaku Ketua Program Studi Diploma 

III Akuntansi yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam 

berurusan.. 

4. Ibu NelsiArisandy, SE, M.Ak. Ak selaku sekretaris jurusan yang 

telah memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan. 

5. Ibu Anna Nurlita, SE, M.si sebagai pembimbing penulis dan 

penasehat akademik dalam penelitian ini dengan tulus ikhlas meluangkan 

waktu, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam menjalankan tugas dari 

awal sampai terwujudnya penelitian ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis 

dalam menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini. 

7. Bapak Yanto Gunadi selaku Ketua dari Primer Koperasi Angkatan 

Udara 045 syariah yang telah membantu penulis. 
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8. Bapak Buyung Wijaya selaku Ka unit simpan pinjam NEXUS 

syariah yang membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis dalam 

berbagi informasi. 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan D3Akuntansi angkatan 2015 

khususnya lokal A serta adik-adik D3 akuntansi semester 5 dan 3 yang 

telah memberikan dukungan kepada penulis. 

10.  Semua pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan 

tugas akhir ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan 

menjadi amal saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca umumnya, 

‘Amin Ya Rabbal ‘ Alamin 

Pekanbaru,    Oktober 2018 

Penulis 

IKHSAN BUDI PRATOMO 
 


