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KATA PENGANTAR 

ْسِب ِِ اِ بللا  ِل ِسبللاِ بللا   ِِمل

 اْلَحْمدُ ِللِه َرِبِّ اْلعَالَِمْيَن َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اأْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْينَ 

ا َبْعدُ   َوَعلَى اَِلِه َوَصْحبِِه أَْجَمِعْيَن أَمَّ

 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pada Yayasan 

Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin Pekanbaru. 

 Sholawat dan salam tak lupa pula disampaikan kepada baginda rasulullah 

SAW. Serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu teguh hatinya dijalan 

Allah SWT. 

 Penulis skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada fakultas ekonomi universitas islam riau (UIR). Dalam penyelesaian skripsi ini 

penulis mendapatkan banyak bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan hati yang tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,MCL selaku rektor Universitas Islam Riau 

2. Drs.Abrar, M.Si.,Ak,CA selaku Dekan Fekultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau. 

3. Pembantu Dekan I,II dan III   Fekultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 
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4. Ibu Dra.Eny Wahyuningsih,SE.M.Si.,Ak.CA. selalu ketua jurusan Akuntansi 

S1 Fekultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

5. Bapak Hariswanto, SE.,M.Si.Ak.,CA,CPA Selaku dosen Pembimbing 1 yag 

telah merevisi, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika 

penulisan serta telah mengorbankan waktu dan pikiranya untuk membimbing 

penulis. 

6. Bapak Azwirman, SE.,M.Acc.CPA Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 

merevisi, memperbaiki dan menyempurkan materi dan sistematikan penulis 

serta telah mengorbankan waktu dan pikiranya untuk membimbing penulis. 

7. Bapak dan ibu dosen program studi akuntansi yang telah memberikan banyak 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 

8. Bapak dan ibu staf, karyawan atau pegawai tata usaha, pustaka yang sudah 

membantu meringankan keperluan yang dibutukan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak/ ibu kepala Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk kedua orang tua tercinta Legino, Titik, dan Omah yang telah 

memberikan doa, motivasi, dukungan baik moril dan materi dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan 

dengan lancar. 
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11. Buat Sahabat-Sahabatku Amir Muhyiddin Rabbanisyah, Sudah Mau 

Membantu Dari Awal Hingga Akhir. Terimah Kasih Ke Pak Apdi, Keluarga 

TIRRA, Sutini, Rahayu Novita Diharti, Yang Memberikan Motivasi,  

Dorongan Dan Bantunnya Kepada Penulis, Dalam Penulisan Skripsi Ini. 

12. Teman-Teman Kos Putri Tiara Kuhusus Fenti Rawati, Sri Nurhalima, Dian, 

Dwi Noviana, Anak-Anak Kelas A, Satu Angkatan 2014 Lainnya Yang Tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta 

bantunya dan  menemani selama ini di kampus Universitas Islam Riau. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat berbagai 

kelemahan,baik dari segi materi,bahasa,maupun teknik penulisan. Sehingga skripsi 

ini masih belum mencapai taraf kesempurnaan sebagaimana diharapkan. Oleh karna 

itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran 

pembaca demi kesempatan skripsi ini. 

 Akhinya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

membantu, semoga Allah SWT memberikan balasannya yang setimpal dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
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