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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, 

karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pekerjaan 

Dalam Pelaksanaan (PDP) pada PT PLN (Persero) Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah”. 

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang 

penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti 

sekarang ini. 

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam 

menyelsaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama proses menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali 

mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan 

dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyamaikan rasa 

terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada: 

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani dan 

rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik. 

2. Ayahanda Syofiandri dan Ibunda Ernita tercinta yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, do’a, motivasi, dan dorongan kepada penulis 
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serta selalu menjadi motiasi utama dalam hidup. Tidak lupa juga penulis 

ucapkan terimakasih kepada adik-adik tersayang Riva’i, Naufa, Annisa 

dan Aqtar yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

3. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag.selaku Rektor UIN 

Suska Riau besertaStaf. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III. 

5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tugas Akhir ini, 

yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan 

masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir  ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis. 

7. Pemimpin dan seluruh karyawan/I PT PLN (Persero) Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, yang senantiasa membantu 

kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini da nmemberikan bimbingan 

sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar. 

8. Kakak Rika Nolafitri, Molisa, Asih Trilestari, Dina Rose,abang Jufri zarli, 

Muhajir, Pradana, AdityaAdelva, dan Erika yang selalu meluangkan waktu 

dan memberikan penulis dukungan selama penyusunan tugas akhir ini. 

9. Sahabat terbaik Raudhatul Jannah, Ayu Wahyuni, Gustika Aldefany, 

Junita Manurung, Yoga Hardiantayang senantiasa memberikan motivasi 
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dan dorongan serta selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Sahabat seperjuangan angkatan 2016 Jurusan D-III Akuntansi Syamsinar, 

Maya Indriani, Alivin Saparino, Reynaldo dan teman-teman lainnya yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam 

penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik 

dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun 

penulis tetap sangat berharap bahwa TugasAkhir ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Pekanbaru,  Mei 2019 

 

Penulis 


