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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanallahu Ta‟ala, yang 

telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, serta shalawat dan salam 

selalu penulis curahkan kepada makhluk junjungan semesta alam Nabi besar 

Muhammad Sallahu‟alaihi wassalam dengan keindahan ajaran ilmu yang 

disebarkannya dengan mengucapkan “Allahumma sholli ‘alaa sayyidina 

Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad”. 

 Skripsi ini judul “PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP 

KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN PELALAWAN”, sebuah judul skripsi yang 

merupakan sebuah cita-cita yang panjang bagi penulis untuk segera bisa 

menyelesaikan program sarjana. Akhirnya, cita-cita itu menuntut keberanian 

penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga 

atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama 

kepada : 
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1. Ayahanda Tercinta Edison dan Ibunda Tercinta Reflita S.Pd, terima kasih atas 

semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang 

tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, 

motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan nasehat 

untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita, 

hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, 

terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini yang 

selalu menguatkan penulis skripsi ini dan sampai akhirnya penulis 

menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini dengan baik; 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang 

telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu 

pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 

Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, 

MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan 

pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Asril, 

S.HI,SH.,MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan 
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waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

5. Bapak Firdaus SH, MH. selaku Pembimbing Skipsi yang telah meluangkan 

waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan 

pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

dan motivasi yang begitu besar kepada penulis; 

6. Ibu Sofia Hardani, M.Ag; Dra, selaku penasehat akademik yang selalu 

memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat 

dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini; 

7. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah 

banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis; 

8. Kepada perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian 

ini; 

9. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya Lokal 

Ilmu Hukum B dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat 

dan doanya kepada penulis selama belajar di kelas; 

10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
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mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik 

lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal „Alamin. 

Pekanbaru,  Juli 2018 

Penulis, 
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