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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur  alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian 

Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Citi 

Global Group di Pekanbaru)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik peorangan maupun lembaga yang telah banyak membantu, memberi 

dukungan serta petunjuk dalam penulisan skripsi pada khususnya dan selama 

proses pendidikan pada umumnya, diantaranya : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu melindungi, 

memberi jalan kemudahan, ilmu, dan pemahaman serta nikmat dan 

karunia-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan tulisan ini. 

2. Terima kasih teruntuk Ayahanda Harlen, Bac dan Ibunda Susiana, yang 

selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan moral maupun 

moril. Terima kasih untuk semua Kesabaran, Nasehat, Do’a, dan Kasih 

Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat menggantarkan 

peneliti pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun 
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yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk 

Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam Naungan Allah SWT. 

3. Terima kasih teruntuk adik saya Iqbal Alamsyah, serta keluarga besar saya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak pernah bosan-bosan 

memberikan dukungan, do’a, dan memberikan semangat dan dorongan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada balasan setimpal 

yang dapat peneliti berikan kecuali tetap selalu berdo’a untuk kalian 

semua semoga selalu berada dalam Naungan Allah SWT. 

4. Terima kasih teruntuk Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta Ibu pembantu Dekan I,II dan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua 

Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak  selaku 

Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 

5. Terima kasih teruntuk Ibu Desrir Miftah, SE, MM.Ak Selaku dosen 

Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis untuk  menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini.  

6. Terima kasih teruntuk Bapak, Ibu dan Seluruh Staff Pengajar dan 

Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan 

untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan 

maupun dalam penulisan skripsi ini.  
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7. Terima kasih teruntuk Manajer HRD&CDC Citi Global Group  

Pekanbaru, Bapak Jhony GW  dan Manajer Keuangan Buk Diana 

Gusti,Bac yang telah meluangkan waktunya selama penulis melaksanakan 

penelitian di Citi Global Group. 

8. Terima kasih teruntuk terbaikku seperjuangan meraih toga, Anggun 

Mulianda,SE , Dila Permata Sari,SE , Ernawati, SE, Jeni Arti,SE , Tri 

Astuti,SE , Yelfi Diana,SE , dan Rima Sandri,SE yang selalu memberikan 

masukan dan semangat kepada penulis semoga slalu dipermudah dan 

diperlancar oleh Allah SWT. 

9. Terima kasih juga kepada sahabat tercinta Awanis Ghufrani, Eza Gusti 

Ayu,SE , Nurbayalana, Nuke Ajeng Soraya, Eni Weliana Putri dan 

sahabat-sahabat saya yang lainnya yang selalu memberikan saya semangat 

saat mengerjakan skripsi. 

10. Terima kasih kepada Ahsanitaqwim Oktalibi,SE yang telah memberikan 

saran, informasi dan semangat kepada penulis saat mengerjakan skripsi. 

11. Terima kasih teruntuk sahabat dari jenjang SMA sampai saat ini yang 

selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga kita dapat wisuda 

bersama walaupun berbeda kampus. 

12. Terima kasih teruntuk pejuang KKN Tanjung Berulak, kabupaten kampar 

yaitu Ira Firi Ayu, Hermaitriyana, Fitri Lestari, Nurul Afrianti, Nurzianah, 

Sakinah Yuniarti, Septyani Yolanda, Melky Ardian, Khairul Fikri, Wawan 

Triputra, Muhammad Berry, Mulyana indra dan Rizal Effendi  yang selalu 

kompak luar biasa.  
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13. Terima kasih teruntuk teman-teman angkatan 2013 yang luar biasa, 

berjuang bersama-sama di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

terkhusus teman-teman Akuntansi F yang memberikan kesan-kesan yang 

menyenangkan dari awal kuliah hingga saat ini. 

14. Terima kasih teruntuk seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Aminn. 

    Pekanbaru, Juni 2017  

     

 

         Anisah Hana Pratiwi 

    NIM. 11373203975 

 

 


