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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya ucapkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat, hidayah dan Ridha yang diberikan-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Pengendalian 

Internal Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar “ . 

Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

sahabat dan keluarganya, yang telah membawa kita ke zaman yang terang 

benderang yang disinari cahaya Iman dan Islam. 

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. 

Selama proses menyelesaikan Tugas akhir ini penulis memperoleh banyak 

bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Untuk itu dari hati yang paling dalam  penulis  menyampaikan ucapan banyak 

terima kasih kepada para pihak yang berperan dalam penyusunan ini antara lain : 

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

rohani sehhingga penulisdapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik 

2. Ayahanda Drs. Baharuddin dan Ibunda Hendra Yanti, S.Ag tercinta yang 

selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, dan do’a kepada 

penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup. Tidak lupa juga 
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untuk kedua adik tersayang Dicky Bahendra dan Fitra Hayana yang selalu 

memberi dukungan untuk menyeselaikan tugas akhir ini. 

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

Suska Riau beserta staf.  

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

5. Kepada Ibu Faiza Muklis, SE, MSi, Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi  

Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Kepada Ibu Febri Rahmi, SE, MSc., Ak selaku Sekretaris Jurusan D3 

Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

7. Kepada Ibu Harkaneri, SE, MSA ,Ak, CA selaku pembimbing Akademis 

yang dengan penuh kesabaran, kearifan dan kebijaksanaan telah memberikan 

bimbingan, arahan dan dorongan di sela-sela kesibukannya. 

8. Kepada Kepala Dinas dan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar yang senantiasa membantu kelancaran dalam peulisan Tugas Akhir 

ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data 

dengan baik dan benar. 

9. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis agar dapat menyelesaiakan Tugas Akhir dengan baik. 

10. Sahabat seperjuangan Gustika Aldefani, Mustika Rengganis, Ayu Wahyuni, 

Raudhatul Jannah dan Junita Manurung yang senantiasa memberikan 

motivasi dan dorongan serta selalu melungkan waktunya untuk menemani 

penulis dalam meyelasaikan Tugas Akhir ini. 

http://staff.uin-suska.ac.id/page/detail-dosen/197202092006042002


iv 
 

11. Serta semua teman – teman dan mahasiwa/i DIII Akuntansi  yang telah 

membantu dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan dan menyusun 

Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 

Dan 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 Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita 

semua.  

 

 

Pekanbaru,       April 2019 
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