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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirirrahim  

  Alhamdulillahirobbil’alamii, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang 

telah memberikan kesehatan, kesempatan dan Hidayah-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ‘’ Sistem 

Akuntansi Klaim meninggal Dunia pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru’’, Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis 

kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dali alam 

kegelapan kealam yang terang benderang dan cahaya islam . 

 Adapun Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan-kekurangan dan keterbatasan penulis. Namun berkat bantuan, 

pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak tugas akhir ini dapat 

diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada : 

a. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag  selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial Unifersitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
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Riau, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III yang telah 

memberikan banyak bantuan bagi penulis selama perkuliahan di Jurusan 

D3 Akuntansi. 

c. Ibu. Ratna Dewi, S. Sos,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing tugas 

akhir yang telah memberikan waktu luang dalam kesibukannya untuk 

membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

e. Bapak / Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis serta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

f. Kepada seluruh pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah 

Pekanbaru yang telah memberikan bantuan kepada penulis salam 

memberilan informasi demi kelancaran penulisan tugas akhir ini. 

g. Kepada Ayahanda tercinta Danu Purwanto, Ibu tercinta Fitri Astuti, adik-

adaik tersayang : Dwy Widya Astuti, Naufal Fadill Ar Rauff, serta 

keluarga besar dikampung yang telah bayak berkorban baik yang 

berbentuk materil maupun moril serta do’a yang diberikan selama penulis 

menempuh pendidikan demi tercapainya cita -cita penulis. 

h. Kepada sahabat-sahabat Novita Sari, Dolisna Rosvinawati, Hermisa Livia 

Nanda, Nurhadiana, Khusnul Khotimah, Desi Alfa Agustina, Marianti, 
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Iswari , Rama , yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis. 

i. Kepada teman-teman D3 Akuntansi Khususnya lokal B angkatan 2015 , 

penulis ucapkan terima kasih atas semangat dan dukungannya.  

j. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

 

Semoga kebaikan yang telah dilakakan tersebut menjadi amal yang 

diterima disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis 

mengharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang 

membutuhkan. Amiin. 

Penulis berharap , semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya, pembaca pada umumnya. 

 

 

     Pekanbaru, agustus 2018 

      Penilis 

    

        Wina Purnamasari  

   NIM. 01574204613 

 

 


