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KATA PENGANTAR 

‘  

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan judul  ”Sistem Akuntansi 

Penerimaan dan Pengeluran Kas Pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat 

Mitra Sejati Cabang Kandis”. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis 

hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 

umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan 

seperti saat ini. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar  Ahli Madiyah (A,md) pada program studi Diploma III 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua  

yaitu ayahanda Heri dan Ibunda Rojeah  yang selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang kepada penulis dan kepada abang 

tercinta Tun Roestam.S.E MSy,Norizal S.E, Azman, Mahendra dan kakak 

musita beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, 

motivasi dan Do’a untuk penulis. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu 
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perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

2. Bapak Dr.Drs.H.Muh.Said,M.Ag,MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku ketua jurusan Diploma III 

Akuntansi dan ibu Febri Rahmi,SE,M,Sc,Ak,AC selaku Wakil Ketua 

Jurusan Diploma III Akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Nelsy Arisandi,SE,M.Si.Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan ilmu dan arahan serta dukungan kepada penulis. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Norizal,SE selaku Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat 

Mitra Sejati Cabang Kandis  yang telah banyak membantu penulis dalam 

memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

7. Terspesial teman terbaik (Syamsinar, Mustika rengganis, Rosita 

Dewi,Junita Manurung, sahronovera ) yang selalu membantu, memberi 

motivasi dan solusi serta semangat kepada penulis dari pencarian tempat 

penelitian hingga selesainya tugas akhir ini. 
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8. Teman-teman Jurusan DIII Akuntansi lokal B angkatan 2016, yang 

lainnya tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa 

yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan 

dari Allah SWT. 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih sangat jauh 

dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Untuk itu dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari segenap pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan dimasa 

yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan. Amin  yaa Rabbal’alamin… 

 

Pekanbaru,  juni 2019 

Penulis 
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