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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH UKURAN KOPERASI, JUMLAH ANGGOTA, 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
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skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tinggginya kepada: 

1. Ayah Ramli dan Mamak Linda Wati Br Lubis tercinta, yang selalu 

memberikan dukungan materi, semangat, nasehat serta kasih sayang yang 

tiada henti umtuk keberhasilan penulis. Terimakasih untuk segala 

pengorbanan, ketulusan serta kesabaran semoga Ayah dan Mamak selalu 

diberikan kesehatan, kebahagian dan rezeki. 

2. Abang Tersayang, Rasyid Shiddiq, yang selalu memberikan dukungan, 

kasih sayang, nasehat dikala malas, dan semangat yang tiada hentinya 

kepada penulis. 



iii 
 

3. Adik Tersayang, Ema Hidayah Tullah, yang selalu memberikan dukungan, 

kasih sayang, dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. 

4. Keluarga besar Lubis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

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

S1 UIN SUSKA Riau dan dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasehat, dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Darma Wahyudi, yang selalu mendampingi dalam proses penulisan skripsi 

ini, terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, nasehat, dan 

pengorbanan waktu untuk menyelasaikan skripsi ini. 

7. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang 

telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat bagi penulis 

selama masa perkuliahan. 

9. Seluruh staf, karyawan dan seluruh anggota keluarga besar Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah membantu untuk 

memperlancar penyelesaian skripsi ini. 
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selaku teman seperjuangan yang selalu memberikan info, arahan, nasehat 

dan semangat dalam proses pembuatan Skripsi ini.  
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11. Seluruh pegawai kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 

terutama Abang Anton Hudri, S.Sos, Bapak Riswandi, M.Eng, Ibu 

Kasnawati, Ibu Netriyul, Kak Suri, Abang Andi, Abang Tono dan Ibu Tin , 

yang telah membantu memberikan perizinan dan informasi yang dibutuhkan 
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arahan dalam pembuatan skripsi ini. 

13. Keluarga besar KOPMA UIN SUSKA Riau, terutama Rahmad Rianto, Rika 

Suryani, Iskandar Syahputra, Fadlul Huda, Syltika Rahmi, Hety Irawati, dan 

Putri Kumala Dewi,yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

14. Keluarga besar HMI Komisariat FEKONSOS, yang telah memberikan 

pengalaman dan semangat untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan baik. 

15. Keluarga KKN Muara Mahat 2018, yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat, terimakasih atas kebersamaan kita di POSKO KKN. 
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Wahyu Septia yang selalu memberikan semangat saat susah maupun 

senang. 

17. Teman sekos-kosan, yang telah memberikan semangat dan do’a dalam 

proses penulisan skripsi ini. 
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18. Semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun nonmateri 

dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan 
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Pekanbaru, 24 Mei 2019    

Penulis, 
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