KATA PENGANTAR

بسم ه
ّللا 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 dengan Lafaz Allahumma Shalli’Ala Muhammad Wa’alaali
Muhammad.. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah
SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang
ahli surga, Aamiin.
Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah
satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya
(A.Md) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul “ANALISIS SISTEM AKUNTANSI
PIUTANG

PADA

PT.

SEJAHTERA

BUANA

TRADA

(SUZUKI-

PEKANBARU)”.
Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu,
dengan segala kerendahan hati penulis menerima keritik dan saran yang bersifat
membangun guna menyempurnakan isi dari Tugas Akhir ini. Penulis menyadari
pula begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan
begitu banyak kesulitan yang dialami, semua dapat dilewati dengan baik berkat
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bantuan dan bimbingan orang-orang yang sangat berarti bagi penulis. Penulis juga
menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya
bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang
sangat berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan
teristimewa mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta
“Hj. Nurhayati” yang telah banyak memberikan do’a, dan dukungan moril
maupun materil selama berlangsungnya penulis melaksanakan pendidikan sampai
akhir. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya 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.

3.

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

4.

Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Sekretaris Jurusan Program
Studi Diploma III Akuntansi.

5.

Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing
penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6.

Ibu Ratna Dewi S.sos selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu
memberikan motivasi dan semagat kepada penulis.
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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.

Buat Saudara-saudaraku yaitu Kak Sarmi Astuti, S.Hi, Kak Noni, Kak
Kartini, Kak Titin Sumarni, dan Abang Toni yang telah memberikan
semangat dan motivasi kepada penulis.

9.

Buat Abang Ipar bang Herman, bang Zainal, bang Sukiman, A.Ma,
bang Sarbudi, yang telah memberikan semangat dan juga motivasi
kepada penulis.

10. Tidak lupa juga buat teman-teman yang saya sayangi Yola Oktavia,
Angga Putra Riza, Eby Susanti, Mimi Nurmala, yang selalu
memberikan do’a, semangat dan dukungannya untuk penulis dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Buat Kakak dan Abang Senior Asfina, A.Md, Rezika, A.Md, Bustanul
Arifin, A.Md, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk
penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Ibu Gusti Dewi dan Ibu Kurnia yang telah memberikan penulis datadata dan informasi yang dibutuhkan.
13. Serta teman-teman dan adik-adik yang tergabung dalam pengurusan
HMJ DIII Akuntansi periode 2016/2017 yang telah memberikan
motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
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Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu
persatu penulis menghaturkan permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan
ribuan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga
Allah SWT membalas apa yang telah kalian lakukan dan berikan kepada penulis.

Pekanbaru, Mei 2017
Penulis

ASPATUL BAHRI
01474105381
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