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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu wa ta’ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang 

selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

5. Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta Muhammad Yusuf Channiago 

dan Yusparida, terimakasih ayah dan ibu atas semua kasih sayangnya, 

motivasi, nasehat, semangat, dan dorongan yang selalu kalian berikan untuk 

membuat penulis menjadi orang yang lebih baik, lebih tabah, dan lebih berani 

dalam menjalani hidup ini. Maaf ayah dan ibu sampai saat ini penulis belum 

bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap doa dan harapan yang 

ayah ibu sampaikan disetiap sujud bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi 

penulis. 

6. Paman dan bibi tersayang M. Nurlis dan Marsitri terima kasih telah menjadi 

orang tua kedua yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar 

biasa bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. 

7. Abang–abang tersayang Supriadila Putra, Roimi Piliang, Yanata Rama, dan 

Bobby Hartanto terima kasih sudah memberikan semangat, do’a dan segala 

yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kakak dan adik tersayang Listya Elina, Emilda Febriana, Reni fazira, Novrila 

Marizayati dan Ezzy Oktaviani terima kasih sudah memberikan semangat, 

motivasi, perhatiannya yang sangat luar biasa, maaf sampai saat ini penulis 

belum bisa menjadi yang terbaik untuk kalian. 
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9. Keponakan tersayang M. Erza Karwanta Perdana dan Lakeisha Nadhirah 

terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa cepat 

menyelesaikan penelitian ini dan penulis bisa secepatkan pulang kerumah. 

10. Keluarga besar Piliang terima kasih doa dan dukungannya bagi penulis untuk 

bisa menyelesaikan penelitiaan ini. 

11. Ibu Hesti Wulandari, SE, M. Sc. Ak selaku dosen konsultasi proposal 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. 

12. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM selaku Dosen Pembimbing skripsi 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. 

13. Ibu Dr. Leny Nofianty.MS,SE,M.Si,Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

14. 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 rangka menuntut ilmu. 

15. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan Eky Purnama Suhandha, 

Hasrizal, Agung Nusema, Milla Yolanda, Suli Mariati, Febi, Nurul Azizah, 

Nurul Maulita. Terima kasih telah menjadi sahabat terdekat, pahit manis 
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Triwahyuni, Nurul Asyikin, Risky Setyani, Silmina, Rini Riski Hayati yang 
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skripsi sukses untuk kita semuanya. 

18. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 
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22. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua 

dukungan, bantuandan motivasinya. 
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