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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah Subhanahuwata’ala yang telah memberikan rahmat dan    hidayah-Nya serta Shalawat 

dan Salam atas junjungan kita kepada Nabi Muhammad Salallaahu’alaihiwassalam sehingga 

penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan 

judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG 

BERDASARKAN PSAK NO.14 PADA CV RAJAWALI FEED CENTRE 

PEKANBARU”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar 

sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi S1 Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda Ermawati yang tercinta, terima kasih atas semua 

kasih sayang, pengorbanan, dorongan semangat, dan do’a yang senantiasa diberikan 

kepada ananda sehingga bisa sampai menyelesaikan studi di perguruan tinggi. 

Selanjutnya terima kasih nenek dan one saya  yang tercinta yang telah begitu bayak 

berkorban dalam membiayai demi berjalannya kuliah saya ini, dan kemudian juga 

untuk adik, kakak, abg saya yang sanyat saya sayangi, sebagai kekuatan saya untuk 

harus berjuang untuk menjadi orang yang berhasil.. 

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 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna, SE ,M.Si ,AK.CA Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis. 

5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK. Ak. Selaku seketaris jurusan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai 

penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis. 

6. Ibu Identiti,SE, M.Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu 

dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sampai 

skripsi penulis selesai. 

7. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. AK. Selaku penasehat akademik yang selaku 

berlapang hati dalam membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas 

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

8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, 

karyawan serta karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Kasim Riau. Terima kasih atas bantuan dan kesabarannya selama perkulihaan. 

9. Untuk anak akuntansi kelas C dan kelas akuntansi perpajakan serat teman-teman 

seperjuangan yang tidak bisa disebut namanya satu persatu terima kasih atas motivasi, 

dan dukungan yang diberikan kepada penulis. 

10. Ibuk pimpinan serta staf dan karyawan CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru yang 

telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang 

diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak 

sempat penulis cantumkan. 

 Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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 Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan begitu pula penulis 

yang menyadari atas segala kekurangan yang ada pada diri penulis dan segala kekurangan 

yang terdapat pada skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membuat penulis lebih baik untuk masa yang akan datang. 

 Akhir kata penulis berharap semoga bentuk dari perwujudan ibadah kepada Allah 

SWT yaitu skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

       Pekanbaru,    Maret 2017 
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