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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim, 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya 

kepada penulis sehingga penulis diberikan kesempatan dan kekuatan dalam 

meyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa 

sholawat bersampulkan salam penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan 

kealam yang penuh iman dan islam. Dengan ini, penulis telah menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas 

akademik dan guna memperoleh gelar ahli madya dengan judul” ANALISIS 

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN KENDARAAN PADA  PT. CAPELLA 

DINAMIK NUSANTARA KAMPAR”. 

Selesainya penulisan tugas akhir ini  merupakan suatu ketenangan dan 

kebahagian yang teramat mendalam bagi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya 

akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

izin dari Allah SWT dan berkat bantuan serta bimbingan petunjuk dari berbagai 

pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tugas 

Akhir ini kupersembahkan buat keluarga tercintaku teristimewa kepada 

Ayahanda Zaidur dan ibunda syamsimar, buat abang-abangku Reka dan Andre, 

kakakku Rena Sari dan adik-adikku tersayang Reva dan Lutfi serta keponakanku 

yang lucu Rean Prayoga. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan 

kepada kalian berkat doa, semangat, serta dukungan moril maupun materil 
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kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

sebaik-baiknya. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian tugas akhir ini:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitamini, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Drs. H. Almasri, M.Si, selaku ketua senat Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial 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 Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak,Ca, selaku ketua jurusan Diploma III 

Akuntansi dan Ibu Faizah Muklis, SE, M. Si, Akt, selaku sekretaries jurusan 

Diploma III Akuntansi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Hesti Wulandari, SE, M.Sc, Ak, selaku pembimbing tugas akhir yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Ibu Irdayanti, S.IP,MA, selaku Penasehat Akademis penulis. 

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

sosial UIN Suska Riau. 
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9. Kepada Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam 

memberikan ilmu dan data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini. 

10. Kepada teman-teman ku yang sama-sama berjuang dalam penulisan tugas 

akhir ini, Aini, Dila, Fiska, semoga ilmu dan amal serta kesuksesan 

menemani kita semua. 

11. Buat saudara-saudara dan teman-teman kuliah yang telah menjadi semangat 

dan telah membantu dalam penulisan TA ini yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, semoga selalu bahagia dan selalu dalam lindungan-Nya. 

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga  semua yang telah dilakukan 

menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga Tugas 

akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya, 

‘Amin Ya Rabbal‘ Alamin. 

Pekanbaru,  April 2017 

Penulis 
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