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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Beda Tetap Dan Beda Sementara Terhadap Laporan 

Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Fiskal Pada Koperasi 

Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang 

berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.  

2. Orang tua tercinta Darmadi dan Enidal Fitri, terimakasih ayah dan mama atas 

semua kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, dorongan yang selalu 

kalian  berikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi, 
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lebih tabah, dan lebih berani dalam menjalani hidup ini, maaf untuk ayah dan 

mama sampai saat ini penulis belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis 

berharap doa dan harapan yang ayah mama sampaikan disetiap sujud bisa 

terwujud dan menjadi kekuatan bagi penulis. 

3. Adik-adik tersayang Winda Yulia Sari, Anna Munawaroh, dan Dani Saputra, 

terima kasih sudah memberikan semangat, motivasi, perhatiannya yang sangat 

luar biasa, maaf sampai saat ini penulis belum bisa menjadi yang terbaik untuk 

kalian. 

4. Untuk Paman, tante, dan saudara sepupu semuanya  penulis berterima kasih 

untuk perhatian, dukungan dan semangat yang kalian berikan untuk penulis. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

8. Ibu Identiti, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, 

mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan 

bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Ibu Febri Rahmi, SE. M.Sc. Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu. 

11. Pengurus Koperasi Sejahtera yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

informasi data- data yang diperlukan untuk skripsi ini, terimakasih bapak. 

12. Teman semangat Roffi Siswanto yang selalu mengingatkan apa itu arti berjuang 

dan yang mengingatkan pentingnya meninggalkan zona aman untuk meraih 

yang diingikan sehingga skripsi ini selesai, terimkasih banyak masukkannya. 

13. Sahabat terbaik ku Ela Andriani yang telah mau meluangkan waktu membantu 

penulis dalam mengambil data yang jaraknya begitu jauh, terimakasih 

pengorbanannya.  

14. Sahabat-sahabat terbaikku Kingdom Family yang selalu alay Egita Guspita, 

Suli Mariati, Febi, Nurul Azizah,Ega Sintia Dewi, Rahmi Yuliatul Husna, Eky 

Purnama Suhanda, Nurul Maulita, Hasrizal, Fiki Jumandani, Robby Sugara, 

Agung Nusema, Ozy Yudri Marselingga. Terima kasih untuk kalian yang selalu 

bareng baik dalam berbagai hal susah ataupun senang dan saling support, kalian 

udah aku anggap seperti keluarga.  

15. Teman satu lokal konsentrasi Ade Putriani yang telah memberikan masukkan 

dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga adanya kepercayaan diri 

atas motivasinya. 
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16. Teman-teman seperjuangan seminar proposal Fitri Br Depari dan Danil Hadis 

Saputra yang selalu support penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini 

wisuda bareng yaa guys. 

17. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 terutama 

kelas Akuntansi E dan Akuntansi Syariah B, dan teman-teman lainnya baik 

yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang 

baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

18. Terimakasih untuk teman-teman KKN tahun 2013 Desa Tebing Tinggi 

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terutama Leoni Zonika, Tiwi 

Rahmadanti, Rahmi Tirta, Shella, Angga Aal Mukmin, dan Afdillah terima 

kasih atas dukungan, motivasi dan doanya. 

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu 

saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian 

ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, 

mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Pekanbaru,  Mei 2017   

Penulis, 

 

Milla Yolanda 

NIM. 11373202499 


