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KATA PENGANTAR 

الَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتهُ   السَّ

Puji dan sukur selalu penulis ucapkan dan juga kehadirat Allah S.W.T 

yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ANALISA ASSET TETAP 

BERWUJUD PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI RIAU”. Shalawat beriringkan salam tidak lupa penulis sampaikan 

kepada Rasulullah S.A.W yang telah membimbing umat manusia dari masa 

kegelapan menuju  masa yang terang benderang yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pasa saat sekarang ini. 

Dengan segala kerendahan hati seraya menunduk dalam melihat bumi, 

tak kuasa menengadah tangan apalagi mendongakkan kepala. Dalam penulisan 

ini, penulis sungguh sangat menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini tanpa bantuan dari dan dukungan dari berbagai pihak baik moril 

maupun materil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

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

Ilmu Sosial 

3. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III 

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si AK selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
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5. Ibu Jasmina Syafe’i, SE, M.AK, AK selaku Sekretaris Jurusan D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

6. Bapak Andi Irfan SE, M.Sc.Ak,CA selaku Dosen Pembimbing penulis yang 

telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

7. Kepada Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

8. Kepada Staf Akademik dan Bagian Umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial 

9. Bapak Pimpinan dan beserta Staf Jajaran PNS Kantor Wilayah Kementerian 

Agama, Perencanaan Dan Keuangan. Provinsi Riau yang telah bersedia 

membantu dalam memperoleh data-data dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini 

10. Rasa Hormat yang Amat dalam Penulis ucapkan kepada Ayahanda Fauzi 

dan Ibunda Nurlela Nasution yang telah memberikan inspirasi dan selalu 

memotivasi penulis dalam segala hal 

11. Sahabat-sahabat terbaik yaitu keluarga besar D3 Akuntansi dari seluruh 

angkatan yang selalu memberikan dukungan 

12. Serta pihak-pihak lainnya yang belum saya sebutkan namanya satu persatu 

yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan sebaik mungkin, namun dalam penulisan ini juga disadari 

bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari tahap kesempurnaan karena berbagai 

keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mangharapkan 
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kritik dan saran yang sifatnya membangun agar bermanfaat bagi penulis 

dimasa yang akan datang. Disamping itu penulis juga berharap agar skripsi 

ini dapat menambah refrensi dan bermanfaat bagi para pembaca yang haus 

akan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru,    Maret 2016 

penulis 

 

Irfan fadli hidayat 
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