KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Wa Ta’ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
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Pertukaran Nilai Mata Uang Ringgit ke Rupiah Dalam Tahun Masehi dan
Tahun Hijriah”. Penulisan Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah
satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di UIN Suska Riau.
Sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Besar
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan senantiasa bersholawat
kita mendapatkan syafa’atnya.
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keluarga tercinta, mami dan papi yang telah memberikan kasih sayang yang tak
ternilai harganya kepada penulis serta limpahan doa dan dukungan baik secara
materi ataupun berupa semangat untuk kelancaran penulis dalam melakukan
perkuliahan.
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memberikan kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir
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Laporan tugas akhir ini telah disusun semaksimal mungkin oleh penulis.
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