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Kata Pengantar 

Assalamu’alaikum wr. Wb 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berangkaikan salam juga dihadiahkan kepada 

junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam 

kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. 

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan 

judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian 

Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir ”.Skripsi ini di ajukan untuk 

memperoleh salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir untuk memperoleh gelas 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekomoni Universitas Islam Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 

karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya 

membangun. 

Penulis skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari 

berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tuaku yang mulia. 
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Kupersembahakan skripsi ini buat ayahanda HENDRI dan ibunda SALMI yang 

telah memberi dukungan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat meraih 

gelar Sarjana Ekonomi sebagai mana yang dicita-citakan. Hanya kepada Allah 

SWT penulis bersyukur dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 

Selain itu, penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Pekanbaru. 

2. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Hariswato, SE., M.Si, Ak, CA, CPA selaku pembimbing I dan ibu 

Alfurkarniati, SE, MSi, Ak, CA selaku pembimbing II. 

4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Riau. 

5. Kepada Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir dan seluruh 

karyawan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan 

memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang 

selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 



iv 
 

 

Semoga pengorbanan dan bimbingan terhadap penulis selama ini 

mendapat balasan pahala Allah SWT. Amin amin ya robbal ‘alamin. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin... 
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