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Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
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3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

mendidik penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan. 

4. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan. 

5. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Srikandi Mandiri Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis, terima kasih atas segala bantuan, waktu dan 

informasinya serta data untuk penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh keluarga tercinta yang selalu menjadi semangat dan motivasi selama 

ini, yang memberikan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. 

7. Untuk seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 2013. 
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dengan senang hati. 
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