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KATA PENGANTAR 

      

Assalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis . Shalawat beriring salam tak lupa penulis 

sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW , sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Karakteristik Pemerintah Daerah dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi 

Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru) dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Program 

Sarjana S1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan 

dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah 

memberikan bantuan, usaha, bimbingan, serta dorongan baik secara moral maupun 

spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan 

pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, tak lupa penulis sampaikan rasa 

terimakasih kepada: 
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1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungi, memberikan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat-

nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

5. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Suardi dan Ibu Mardilis yang 

selalu mendo’akan, memberikan semangat serta menjadi motivator terbaik 

di dalam hidup penulis. Terimakasih untuk semua pengorbanan, 

kesabaran, nasehat, do’a,cinta dan kasih sayang yang tiada henti Bapak 

dan Ibu berikan kepada penulis sehingga dapat menghantarkan penulis 

pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan setimpal apapun yang dapat 

penulis berikan kecuali berusaha menjadi anak yang berbakti kepada 

kedua orang tua dan menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua 

orang tua, keluarga, nusa dan bangsa.  
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6. Bapak Drs. Alpizar, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan nasehat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis selama duduk dibangku perkuliahan dalam menuntut ilmu. 

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan 

dan do’a kepada penulis. 

9. Kakakku tersayang Indri Yulia SH yang selalu ada disaat suka dan duka, 

yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dari 

awal penulisan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Dan juga adik-

adikku tersayang Nadia Fransiska serta Nabila Nurul Khumairah yang 

telah mendo’akan penulis dan menjadi pengobat lelah serta semangat 

kepada penulis. 

10. My moodbooster Divo Helmizar, SE (My Future Husband) yang 

mengajarkan kepada penulis bahwa setiap penantian pasti ada ujungnya 

dan jodoh pasti bertemu. 

11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do’a 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.  

12. Azwa Perfume yang telah memberikan semangat kepada penulis dan 

memberikan pengalaman baru dalam sebuah pekerjaan. 
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13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2013 UIN SUSKA RIAU terutama 

kelas Akuntansi C dan Akuntansi Manajemen C. Terimakasih untuk 

waktu nya selama dalam masa perkuliahan. Kalian luar biasa bagi penulis.  

14.  Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

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

kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian 

ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak 

kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Waasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Pekanbaru,  Oktober 2017 

 

 

Neni Mardiani 

NIM.11373201082 


