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KATA PENGANTAR 

 بسم ّللاه الرحمن الرحيم

Assalamua’laikum WR WB 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis 

ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi 

umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah 

SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang 

ahli surga, Aamiin.  

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini banyak pihak yang 

dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi 

bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu 

sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Kedua 

orang tua, Ayahanda Basrizal dan Ibunda Rina Hasnur dan seluruh keluarga besar 

yang selalu senantiasa mendidik, memberi kasih sayang dan do’a kepada penulis 

sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Dan juga 

penulis berterimakasih kepada pihak lain seperti : 

1. Bapak Prof. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Semoga di bawah kepemimpinannya mimpi UIN Suska 

menjadi World Class University segera terwujud. 
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2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas 

teladan. 

3. Bapak Andri Novius,SE. M.Si, Ak.CA selaku ketua jurusan Akuntansi 

Diploma III selalu menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku sekretaris jurusan Akuntansi Diploma 

III, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini 

5. Ibuk Dr. Leni Nofianti, S.E, M.Si, Ak, CA Selaku ketua penguji, Ibuk Hj. 

Elisanovi, S.E, MM.Ak, CA Selaku penguji I, dan Ibuk Rimet, S.E, MM.Ak, 

CA Penguji II, Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibuk-ibuk yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian atau 

sidang sebelumnya. 

6. Bapak Dr.Rusdi, S.Sos Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi 

nasehat kepada Penulis. 

7. Semua Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh 

staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Bapak H. Syafril Manaf, BA Selaku ketua PUSKUD Provinsi Riau 

9. Ibuk Eni Sasmita selaku sekretariat PUSKUD Provinsi Riau,yang telah 

membantu penulis dalam pengambilan data penelitian 

10. Seluruh karyawan dan karyawati PUSKUD Provinsi Riau  
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11. Untuk seorang yang spesial dengan motivasi dan semangatnya untuk saya 

Anandira Waldi 

12. Tidak lupa juga buat teman-teman yang seperjuangan Bustanul Arifin A.Md, 

Aspatul Bahri, Eby susanti, Mimi Nurmala yang selalu memberikan do’a, 

semangat dan dukungannya untuk penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini 

13. Kepada seluruh Pengurus HMJ D3 Akuntansi periode 2016/2017, terimakasih 

dalam pengalaman memimpin organisasi dalam satu periode sehinnga 

membuat saya termotivasi dalam memimpin dan menyelesaikan Tugas Akhir 

ini 

14. Serta teman-teman Sepersekumpulan dengan saya Muhajir, Irvan adrian, 

Hariyanto saputra, Dhori Pradica dan teman-teman yang sudah bekerjasama 

dan memberikan motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak 

bisa  saya sebutkan satu persatu ribuan terimakasi untuk kalian semua 

Penulis menyadari tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. 

Demikianlah, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 

 

 

Pekanbaru,   Mei  2017 

Penulis 

 

 

 

  Angga Putra Riza 

 


