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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang 

dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis diberikan 

kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula shalawat beriringkan 

salam dikirim untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis 

Pembiayaan Pendidikan Pada Yayasan SMP Al-Ihsan Boarding School”. 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh 

gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Teristimewa kepada Ayahanda Rustam Efendi dan ibunda Dasni 

Mukhatib, serta adekku Novivin Dwi Putri dan Mhd.Taufiq Hidayah yang 

selalu memberi do’a dan kasih sayang kepada penulis, serta telah banyak 
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berkorban baik material maupun spiritual demi tercapainya cita-cita 

penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial. 

4. Bapak Andri Novius SE.M.Si.Ak.CA  selaku Ketua Program Studi 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Sekretaris Jurusan yang telah 

memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan. 

6. Ibu Rimet SE.MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam 

menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya Tugas Akhir ini. 

8. Pemimpin kepala yayasan beserta seluruh staff dan pegawai SMP Al-Ihsan 

Boarding School yang telah membantu dalam mendapatkan data serta 

informasi yang penulis perlukan untuk penelitian ini. 

9. Untuk sahabat-sahabatku Novi Rahayu Ningsih, Ayu Suryani, Maryati, 

Eko Saputra, Syafrudin, M.Safi’i, Shohibul Hadi Nur Farida dan seluruh 

teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2013 khususnya lokal 

B terimakasih atas motivasi, bantuan, hiburan dan persahabatan yang 

indah. 

10. Teman-teman yang bergabung dalam kepengurusan HMJ DIII Akuntansi. 



 

iv 

11. Para senior dan junior yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya. 

12. Untuk teman-teman Kos yaitu  Putrianis, Mira, Eca, dan lain-lain, 

terimakasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan 

menjadi amal sholeh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga Tugas 

Akhir ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca 

umumnya, ‘Amin Ya Rabbal ‘ Alamin. 

 

       Pekanbaru,  Juni 2017 
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