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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan 

tugas akhir dengan judul ‘’ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PENGGAJIAN PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI WILAYAH 

RIAU’’ dengan lancar. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh 

gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ilmu 

sosial univesita islam negeri sultan syarif khasim riau 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penulis 

hadapi penulis percaya dalam sebuah kesulitan ada ke mudahan sesuai dengan al 

quran  . Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang-orang disekitar penulis, 

sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 
 

1. Prof.Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag. Rektor universitas islam negri 

sultan syarif kasim riau 
 

2. Dr. Drs. H.Dekan Fakultas Ilmu Sosial U Muh. Said HM., M.Ag, MM 

Universitas islam Negri Sultan Syarif  Khasim Riau 
 

3. RATNA DEWI. S.SOS., M.Si Ketua Prodi D3 akuntansi 

4. RIMET SE,MM,AK.CA .selaku dosen pembimbinng, yang telah  sabar 

memberikan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
 

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, baik teori maupun 

praktik selama perkuliahan. 
 

6. Tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas islam 

negeri sultan syarif khasim riau 
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7. Bpk ALAMSYAH selaku kepala bagian umum kantor wilayah bea dan cukai 

wilayah riau 

 

8. Seluruh Pegawai kantor wilayah bea dan cukai riau 

 

9. Orang tuaku tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan nasehat 

yang mendorong dalam penyelesaian Tugas akhir ini. 

10. Teman-teman Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial      

angkatan 2015    
11. Teman-teman Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial 

angkatan 2015 
  

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 

dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir yang di susun ini masih jauh 

dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran 

yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk 

akademi dan pembaca sekalian. 
 

Pekanbaru juni  2018 
  Penulis 
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