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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan judul  ”Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) Pada Laporan Keuangan UKM CV. Jasa Prima Mustika Kota 

Pekanbaru”. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada 

Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam 

kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  

Ahli Madiyah (A,md) pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua  

yaitu ayahanda Anasir dan Ibunda Yusnidarwati yang selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang kepada penulis dan kepada kakak 

tercinta Intan Anas Sari Ayu Pratama dan Agre Novi Reski beserta seluruh 

keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan Do’a untuk 

penulis. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

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

Akuntansi dan ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Wakil Ketua 

Jurusan Diploma III Akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Muammar Alkadafi, S.sos, M.si, selaku Penasehat Akademis yang 

telah banyak memberikan ilmu dan arahan serta dukungan kepada penulis. 

5. Bapak Nasrulah Djamil, SE, M.si, Ak, selaku Pembimbing dalam Tugas 

Akhir saya yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan serta 

dukungan kepada penulis. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak Agus Marjon selaku Direktur pada CV. Jasa Prima Mustika Kota 

Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-

data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas 

akhir. 

8. Kakanda Amanda Putri selaku Staf Keuangan dan seluruh CV. Jasa Prima 

Mustika yang memberikan motivasi dan Informasi kepada penulis. 
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9. Terspesial teman terbaik khusus D3 Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu 

membantu, memberi motivasi dan solusi serta semangat kepada penulis 

dari pencarian tempat penelitian hingga selesainya tugas akhir ini. 

10. Teman-teman Tim Futsal AKDT 14 Jurusan DIII Akuntansi angkatan 

2014, Syarif Hidayatullah, Indra Aji Kurniawan, Dodi Rinaldi, Aspatul, 

Karim, Icol, Muhajir, Irfan, dan yang lainnya tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu. 

11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa 

yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan 

dari Allah SWT. 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih sangat jauh 

dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Untuk itu dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari segenap pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan dimasa 

yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan. Amin  yaa Rabbal’alamin… 

 

Pekanbaru,  Mei 2017 

Penulis 
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