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KATA PENGANTAR  

Assalamu’alikum Wr,Wb 

Alhamdulillahhirobbil’alamin,  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, 

untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat diseluruh penjuru dunia, 

khususnya kita semua, ‘ Amin’. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil  

judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi pada Laporan Keuangan 

Koperasi di Kota Pekanbaru”. 

 Penulis juga merasa bahwa skripsi ini terdapat kekurangan, untuk itu saran 

dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya tidak lupa 

penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, dosen 

pembimbing dan semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga 

terselesainya sikripsi ini. Semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah 

SWT. ‘Amin Ya Rabbal’Alamin’. Sebagai rasa hormat dan syukur, saya ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Teristimewa dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada 

keluarga tercinta terutama Ayahanda Alfiadi dan Ibunda Nofriyanti yang 

tidak pernah bosan memberikan motivasi, doa, dukungan moril maupun 

materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

4. Ibuk Ikhwani Ratna SE, Msi, AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

5. Bapak DR. Dony Martias, SE, MM selaku pembimbing yang telah 

memberikan ilmu dan mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 

memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan. 

7. Terimakasih kepada para sahabat Nilamsari, Kamelia, Silvia Stri Ratna dan 

Aditia Ari Saputra yang telah banyak membantu menyelesaikan serta 

menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini. 

8. Terimakasih juga kepada teman-teman Akuntansi G 2013 dan Akuntansi 

keuangan A yang telah memberikan motivasi dan dorongan hingga akhirnya 

skripsi ini selesai.  

9. Terimakasih buat seluruh teman - teman yang pernah ada di kehidupan 

penulis selama penulis menjalani perkuliahan. 

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah 

disumbangkan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Akhirnya 
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penulis berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

sendiri khususnya, dan para pembaca umumnya, ‘Amin YaRabbal’Alamin’. 

Wassalamual’aikum.Wr.Wb 

Pekanbaru, 09 Januari 2017 

Penulis, 
 
 

        
 

ANJANI ASA PUTRI 

11373202651 


