
KATA PENGANTAR 

 Assalamualaikum. Wr. Wb 

 Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang 

telah memberikan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, 

dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. 

 Pertama sekali, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua 

orang tua tercinta yakni ayahanda Nazarudin dan Ibunda Sardiani yang telah banyak 

berkorban dalam membesarkan dan mendidik, serta senantiasa memberikan dukungan kepada 

penulis. Dan untuk abang-abangku Jaka putra, SE, M.S.i, Jumrizal, SKM, dan Peri, Sag 

terima kasih atas dukungan dan motiviasinya. 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan sekaligus menerima segal kritik dan saran yang membangun 

dari para pembaca, yang nantinya akan bermanfaat dan ikut berperan dalam mengembangkan 

ilmu yang penulis peroleh.  

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga seraya 

mengucapkan Doa jazakumullah khairon jaza kepada pihak-pihak yang senantiasa 

memberikan support  kepada penulis, mereka adalah: 

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Susk Riau. 

2. Ibuk Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

3. Ibuk Rimet, SE,MM, Ak selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam memberikan bimbingan, serta telah banyak memberikan sumbangan 

pemeikiran, saran dan dukungan dalam penyelesaian akhir skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibuk dosen selaku staff pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN Suska Riau yang telah banyak mebekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

5. Staff dan karyawan / karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

6. Buat keluarga besarku: Toki Simam, Toki Mahik (Alm), Puan Juna, Puan Jara (Alm), 

Inga Sumar, Amai Sidar, Udo Nurbit, Sag, Amai Eri, Sag, Ocik Siru, Pak Imus, 

Mamak Ali Usman dan Keluarga, Mamak Sijul dan Keluarga, Mamak Idam dan 

Sekeluarga, Pak Aman dan Sekeluarga, pak Jelinus dan Sekeluarga dan saudara 
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sepupu yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya selama ini. 

7. Buat rekan-rekan KKN dan rekan magang terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya selama ini. 

8. Buat rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 loakl A, B, F, dan terkhusus lokal 

paling kece Akuntansi J, Adiwijaya, yogi Asra, Dedi Supriadi, Wadri Wahyu, SE, 

Makcik Nova, SE, Riky Sudarma, Muhammad Rofii, SE, Doni Hidayatullah, Rijal 

Islami, Ahmad Salim, Apriadi, Nadia Ulfah dan lainnya, serta teman-teman dan adik-

adikku di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

Akhinya penulis mengaharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini memberikn 

manfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. Semoga ALLAH SWT selalu membimbing 

setiap langka kita untuk meraih kebahagian dan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak, 

Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Pekanbaru, juni 2017 

                                                                                                       Penulis, 

 

 

Andryzal 

                                     11373105567   
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