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dan keberkahan dalam setiap langkah mereka. 



3. Bapak. Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCI selaku rektor Universitas Islam 

Riau 

4. Bapak Drs. Abrar, Msi, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

5. Ibu Prof. Hj. Eka Nuraini R, M.Si Selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada 
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yang telah membimbing saya memberikan nasehat dan memeberikan ilmu 

selama masa perkuliahan berlangsung. 
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