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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunianya kepada penulis sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan dengan baik, 

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada nabi muhammad SAW, 

yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dari alam yang penuh cahaya 

iman dan islam.  

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “SISTEM PEMBERIAN KREDIT 

MODAL USAHA KEPADA NASABAH PADA PT. BPR PUTRA RIAU 

MANDIRI KANTOR PUSAT KAMPAR”, memenuhi syarat untuk memperoleh 

gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Alchudri, CA, MM CPA. selaku Penesehat Akademis yang selalu 

memberikan motivasi dan do’anya sehingga penulis telah menyelesaikan 

studi diprogram Diploma III Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau ini. 

Serta pembantu dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulis Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Andri Novius, SE,M.Si, Ak, Ca. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

DIII Fekonsos UIN Suska Riau, selaku pembimbing yang telah memberi 

masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Ibu Faiza Muklis, SE, Msi, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi DIII 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

5. Bapak Mulia Sosiady, SE., MM., Ak selaku pembimbing yang telah 

memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Pimpinan serta staf dan karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Kantor Pusat Kampar. Yang telah memberikan data dan informasi untuk 

penulis ini. 
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8. Terutama kepada Ayahanda Sukirlaili dan Ibunda Salmiwai tercinta, yang 

selama ini mencurahkan kasih sayangnya dan do’a yang diberikan 

sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Do’a dan ridho dari 

ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan, yang akan selalu 

menemani perjalanan hidup penulis.. 

9. Senior dan alumni DIII Akuntansi yang banyak mendukung penulis dalam 

tugas akhir ini. 

10. Seluruh teman-teman kelas (lokal A, B dan C) yang selalu memberi 

dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 

11. Adik-adik tingkat, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

12. Rekan-rekan HMJ DIII Akuntansi yang selalu memberikan motivasi 

kepada penulis tugas akhir ini. 

13. Dan seluruh rekan-rekan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu 

namanya. 

Semoga Allah SWT. Mencatat jasa baik mereka sebagai nilai ibadah di 

sisinya, dan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda. 

BillahitaufikWalhidayah 

 Pekanbaru, September 2013 

     Penulis 

 

         Lexi Eko Natrian 

       NIM. 01474105647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


