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Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur peneliti ucapkan 

kehadirat هللا yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga peneliti 

bisa menyelesaikan penelitian ini dan shalawat serta salam selalu tercurah kepada 

junjungan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم, sang teladan yang telah membawa kita ke zaman 

yang penuh dengan kebaikan. 

Skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, peneliti 

menyadari bahwa hasil ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan dan doa dari berbagai 

pihak. 

Ucapan terima kasih yang tulus kepada orang tua tercinta, Ayahanda M. 

Jama’an dan Ibunda Erni Yanti yang memberikan kasih sayang yang sungguh aku tak 

mampu membalasnya, yang selalu memberikan dukungan moril maupun material 

serta doa orang tua yang membuat penulis bisa berada di akhir tingkat mahasiswa. 
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Selama menempuh studi maupun dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti 

banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebeb itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Muklis, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi dengan penuh 

kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan, arahan, dan petunjuk agar terselesaikan penelitian ini. 

5. Ibu Ana Nurlita, SE, M.Si selaku dosen pembimbing proposal dengan 

penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk agar terselesaikan penelitian 

ini. 

6. Segenap dosen yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

mengikuti pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuannya serta seluruh 

staf dan karyawan yang selama ini membantu peneliti di Fakultas 
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Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

7. Teman-teman seperjuangan di perkuliahan lokal Akuntansi A, Keuangan 

A, teman magang dan teman-teman KKN yang selalu memberikan 

semangat, dukungan dan segala bentuk bantuan kepada penulis untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu atas selesainya skripsi ini. 

Skripsi ini jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari 

berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab peneliti, kritik dan saran yang membangun akan lebih 

menyempurnakan skripsi ini. 

Billahi Taufik Wal Hidayah Wasalamu ‘ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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