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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrobbil’alamin, puji syukur kepada Allah Subhana 

wata’ala karna berkat limpahan rahmat dan nikmatnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan sallam semoga selalu terhatur 

kepada Rasulullah Shalallahu’alaihi wasalama, keluarga, sahabat, dan kaum 

muslimin, semoga kita semua mejadi umatnya yang senantiasa menjalankan 

ajaran-ajaran yang dibawanya tanpa menambah atau mengurangi ajaran tersebut. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak peran dari 

berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, bimbingan dan 

dukungan. Dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan judul: 

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As sanusi Pekanbaru. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah 

yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelaar Sarjana 

Ekonomi (SE) pada jurusan ekonomi konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Siosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu, mengarahkan serta memotivasi sampai tersusunya skripsi ini, 

penulis ucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak prof. Dr. H. Munzir Hutami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp. M. EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M. Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

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

4. Ibu Nelsi Ariandy, SE, M.Ak selaku Skretaris Jurusan Akuntansi Fakultas 

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

5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, M. Ak, selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus 

sebagai Pembimbing Akademis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran, dalam memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf  Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepala dan Staf pegawai perpustakaan Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak Ifyanto selaku kepala Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

Pekanbaru dan segenap karyawan yang telah membantu penulis dalam data 

serta informasi yang penulis butuhkan dalam menulis skripsi ini. 

9. Orangtua tercinta yang selalu mendukung baik dengan Do’a dan materil demi 

keberhasilan ananda dalam menggapai cita-cita. 
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10. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Akuntansi S1 angkatan 2012. Dan 

teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan banyak bantuan  kepada penulis. 

Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas 

dengan kebaikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan setiap 

perbuatan kita senantiasa menjadi  ibadah kepada-Nya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan. Oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak agar tercapainya penelitian yang lebih baik 

dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis 

mengucapkan pemohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. 

Pekanbaru, 8 Mei 2017 

                                                                                                              Penulis  

 

                                                                                                          Agus Setiawan 


