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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah 

SWT yang mana berkat rahmat, kesempatan, kemudahan, pertolongan dan izinnya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada 

Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru “. Shalawat beriringan salam tak lupa pula penulis kirimkan 

kepada junjungan alam yakninya Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari 

zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.  

Tugas akhir ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir 

guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis maupun 

konsep penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah 

diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini dan penyusunan tugas akhir selanjutnya yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini. 

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu,  penulis mengucapkan terimakasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si Ak selaku ketua jurusan dan Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si 

AK selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan 

meluangkan waktu serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktunya. 

5. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan 

masukan kepada penulis selama di bangku kuliah.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Pimpinan Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru dan seluruh staff beserta karyawan yang telah 

banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan 

hingga selesainya tugas akhir ini. 

8. Rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibunda Nelputrianti tercinta yang telah 

membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu menyayangi dan memberikan semangat 

serta pengorbanan yang sampai kapanpun tak akan pernah bisa penulis balas. Beliau lah 

yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga penulis bisa 

menjadi anak yang selalu membanggakan hatimu Ibunda. 

9. Untuk teman-teman penulis, satu pembimbing senasib seperjuangan, Mia Septria, Wahyu 

Romaisyah, Sudarman dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi 

kepada penulis Nur Saroo Aini, Renita Rahayu, Nurfadhilah sholihah, Aviv Aziz 

Habibillah, Randa Dwima Putra, Eka Anisa Pratiwi, Rika Nola Fitri, Desi Untari, Putri 

Nova Dwi Cahya, Elsha Revinda, Ervina Yunita, Dodi Rinaldi serta yang teristimewa 

seluruh teman Diploma III Akuntansi lokal A angkatan 2014 yang tidak bisa penulis 
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sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk hari-hari yang pernah kita lalui bersama, canda 

tawa, suka dan duka. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses untuk kedepan 

nya. Amin.  

Semoga dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal 

baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga tugas akhir ini bisa berguna dan dapat 

digunakan sebaik-baiknya. 

Pekanbaru, Maret 2017 

Penulis  
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