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syarat untuk mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda Rudi Hartono
dan ibunda tercinta Erni.Z . Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a,
dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda. Terima
kasih buat adekku, Nur Fadhli Akbar atas dukungan dan do’a nya dan keluarga
tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini.
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai
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dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin..

Pekanbaru,
Penulis,

oktober 2017

MIRZA PEBRIANTI

NIM. 11373200202

v

