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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 

Rasa syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa 

menyelesaikanTugas Akhir dengan judul “SISTEM AKUNTANSI 

PENJUALAN BERAS PADA PT. RIAU MULTI TRADE (RMT) 

PEKANBARU” dengan sebaik-baiknya. 

Shalawat dan salam tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan yaitu 

zaman Jahiliyah atau kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti saat 

ini, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih 

dari tahun ke tahun. 

Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi 

salah satu persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir guna mendapat gelar Ahli 

Madya (A.md) pada Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

Dengan demikian,penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Kepada yang tercinta kedua Orang tuaku, rasa hormat dan sembah sujud 

penulis haturkan dan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk 

ayahanda Muhammadong dan ibunda Siti Rahimah yang telah 

memberikan inspirasi dan motivator utama, semangat yang luar biasa 

tanpa henti serta dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Prof.  Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru Riau. 

3. Bapak Mahendra Romus,SP.M.Ec, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Bapak Andri Novius, SE M.Si AK selaku Ketua Jurusan Program Studi 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan 
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selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran, 

dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini . 

5. Ibu faiza Mukhlis, SE,M.SI,Akt selaku Sekertaris Jurusan Program Studi 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Seluruh Staf Pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

7. Bapak Agus Supriawan yang telah bersedia meluangkan waktu sehingga 

tugas akhir ini selesai. 

8. seluruh staf karyawan dan karyawati PT. Riau Multi Trade (RMT) 

Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir 

ini. 

9. Kepada adekku Yusril Irsal Mahendra, Adil Abdilla, Nurlia Destianti 

Lestari yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-

hentinya kepada penulis. 

10. Rasa terimakasih untuk Amin Pangestu yang selalu memberikan bantuan, 

dukungan, semangat dan motivasi dengan penuh kasih sayang kepada 

penulis hingga Tugas Akhir ini selesai.  

11. Kepada Sahabat-sahabatku tercinta dan tercantik  Resi Yulizza, Novitasari, 

Wiwittia, Eka Putri heemayani, Risna Nely rahmadhani, Dina laila, dan 

abang-abang kece terganteng di fekon randa dwima putra, harianto 

saputra, resky sholihin yang telah memberikan support, hiburan dan 

berbagi ilmu dalam penyelesain Tugas Akhir ini. 

12. Kepada defry mulyardi yang selalu membantu dan mendengarkan keluh 

kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

13. Kepada temen-temen kost Bella Rahmadhani, Waum Yhana, Aisyah yang 

telah memotivasi sehingga Tugas Akhir ini selesai. 

14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan lokal A dan B yang selalu angkatan 

2014. 

15. Kepada teman-teman alumni SMA 1 Tembilahan hulu yang selalu 

memberi semangat walapun berisik. 
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Saya sebagai penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

masih banyak kekurangan dan masih jauh juga dari kesempurnaan, oleh karena itu 

apabila pembaca menemukan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka 

penulis mohon maaf dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membantu serta membangun demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan 

datang.  

Pekanbaru, 10 Mei 2017  
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