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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Analisis Penerapan Akuntansi Pada PT Usaha Kita Lesari”. Penulis menyadari 

bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bimbingan, bantuan, saran dan 

kerjasama dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, 

penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas segala bantuan 

yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada :  

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di 

Universitas Islam Riau, 

2. Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau. 

3. Dekan Fakultas Ekonomi, Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA yang telah 

memberikan pelayanan dan kesempatan mengikuti program SI di Fakultas 

Ekonomi,  

4. BapakWakilDekan I, II, III FakultasEkonomiUniversitas Islam Riau. 

5. Ketua Jurusan Akuntansi, Dra. Eny Wahyuningsih, SE, M.Si, Ak, CA yang 

telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi di Jurusan 

Akuntansi, 

6. Dosen Pembimbing I, Dr. Zulhelmy SE,M.Si,Ak,CA yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,  
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7. Dosen Pembimbing II, Siska, SE., M.Si,.Ak,CA yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, 

8. Dosen Penguji, yang telah memberikan saran, masukan, kritikan, dan 

kebijaksanaannya dalam ujian skripsi, 

9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu 

pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. 

10. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/IbuKaryawan/Karyawati Tata Usaha 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, 

11. Untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Azwir Amsa dan ibunda 

EmnaWatiyang telah mencurahkan kasih sayang, jerih payah serta do’anya 

yang tiada henti-hentinya selama ini diberikan kepada saya. Tiada upaya yang 

pantas untuk membalas apa yang telah diberikan kepada saya.  

12. Buat saudaraku Almas Refin terimakasih  sudah mendo’akan, memotivasi 

dan dukungan tiada henti selama penyusunan skripsi ini. 

13. Buat Satrio Priyo Sembodo  yang telah banyak memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini serta 

senantiasa menemani dan mengisi hari-hari penulis, terima kasih atas segala 

pengorbanan yang diberikan. 

14. Buat sahabat-sahabatku Ayu, Vita, Qori, Elsa, Winda, Ayi, Igen, Awe, Delvi , 

Gaby dan Sinta yang telah banyak memberikan motivasi, hiburan dan 

semangat kepada penulis, dan teman-teman angkatan 2012 tersayang serta 

seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
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Riau yang memberikan dorongan dan bantuannya kepada penulis, dalam 

penulisan skripsi ini. 

 Semoga Allah membalas semuakebaikan yang telah diberikan dengan 

balasan yang lebih baik lagi. Aamiin Allahumma Aamiin. 

 Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari 

berbagai pihak demi peningkatan kualitas penulisan skripsi ini. 

        Pekanbaru, 2017 

         Penulis 

 

       BEFI BANEGAWATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


