
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 
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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 : 
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2. Orang tua tercinta Ayahanda Immarlis dan Ibunda Asnimar terima kasih 
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lagi, untuk melakukan sesuatu yang berguna, membahagiakan, dan 

membanggakan keluarga.  

3. Terima kasih juga untuk Marisa Primadara  selaku kakak kandung penulis 
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4. Adikku tersayang Ferry Sandria, Vira Monicha dan Yura Himul Setia 
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7. Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim yang juga telah menerima judul ini sehingga bisa melanjutkan ke 

tahap skripsi yang telah selesai. 

8. Ibu Ari Nurwahidah, SE, MM 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. 

9. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA 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. 
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11. Terimakasih kepada Ahmad Dori yang tak henti-hentinya memberikan 

motivasi dan dorongan kepada penulis supaya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan yaitu nadya, rima, raka, 

angga, iqbal, nesya, mayta dan wiwit hingga menjadi pejuang skripsi. 

13. Untuk para sahabat-sahabatku Rani, putri, yayat, wilda, randa, terima 

kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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Gadis yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

15. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 

terutama kelas Akuntansi F dan Akuntansi Perpajakan A, dan teman-
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Perhentian Raja Kabupaten Kampar, terimakasih atas dukungan, semangat 
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17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, terutama kepada Dosen Pembimbing 
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18. Untuk pegawai-pegawai PT. Karya Buana Granitindo Pekanbaru, berkat 

Bapak/Ibu penulis bias menyelesaikan penelitian untuk skripsi penulis 

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 
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