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KATA PENGANTAR 

Assalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatu 

 Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada 

penulis hingga akhirnya skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Pekanbaru” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik . 

 Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan program Sarjan S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. Pada kesempatan penyusunan skripsi ini pula segala ilmu yang penulis dapatkan di 

bangku kuliah dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Meskipun demikian, 

penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu segala 

kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak akan penulis terima dengan tangan 

terbuka. 

 Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai 

pihak yang telah mendukung selesainya skripsi ini, yaitu : 

1. Bapak Drs. H Abrar, M.Si, Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

sekaligus dosen pembimbing I. 

2. Ibu Siska, Se. M.Si. Ak. CA dosen pembimbing II 

3. Ibu Dra Eny Wahyuningsih, M.Si.Ak Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen selak staff pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. 

5. Seluruh staff karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan bantuan selama penulis mengikuti masa perkuliahan. 

6. Pihak UEK-SP Panam Lestari terima kasih atas segala bantuannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teristimewa kupersembahkan skripsiku ini buat kedua orang tuaku tercinta ayahanda 

(Syofyan Agustian) dan Ibunda (Dewi Yanti) yang selalu memberikan bantuan baik moril 

maupun materil yang begitu besar kepada penulis. Terimakasih buat kesabaran, kasih 

saying, perhatian, cinta dan doa yang telah diberikan selama ini. 

8. Untuk abangku (Eko Wiyando Putra) dan adik-adik ku (Bobby septriyandi, Nicko 

Febriyandi, Muhammad Ikhsan, Muhammad Wahyudi) terimakasih telah mendoakan dan 

menyemangati si penulis. 

9. Untuk Rina Putri Handayani terimakasih yang selalu menyemangati, mendoakan, dan 

membuat semangat si penulis hingga selesainya tugas skripsi ini. 

10. Untuk Kawan-kawan yang masih belum wisuda (Ridho, Zulham, Jaka, Yanda, Agri, Andri, 

Fikri) segeralah untuk menyusul. 

11. Buat Harno Fajri terimakasih telah susah bersama sampai pada akhirnya kita lulus bersama. 

12. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2011 khususnya kelas F. 

13. Semua pihak yang sudah terlibat membantu penulis. 
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Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka berikan untuk penulis akan 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. 

Wassalamuallaikum Wr.Wb. 

 

        Penulis 
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