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KATAPENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWarahmatullahhiWabarakatuh. 

Puji syukur penulis ucapakan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa 

melimpahkan  karunia ,rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dengan rahmat dan 

kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (SkripsiMinor) ini 

dengan baik dan benar. 

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita,suri 

tauladan umat manusia, yakni bagianda Nabi Muhammad SAW. Beliau pelopor 

umat islam, sang revolusioner umat manusia, yang telah membawa umatnya dari 

zaman kegelapan (jahiliyah) menuju zaman yang serba ilmu pengatuhan, semoga 

kita nantinya akan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumulkiyamah. Amin 

AllahumaAmin. 

Tugas akhir ini dengan  judul “Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha 

Ekonomi  Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panah Lestari Kelurahan 

SimpangBaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” adalah sebagai syarat 

untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan  gelar Ahli Madya pada program 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universias Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk kesempurnaannya, akan tetapi penulis menyadari bahwa tugas 

akhir ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada 

pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

sarandari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
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Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku ketua jurusan Akuntansi 

Diploma III. 

4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Sekretaris Jurusan Program Studi 

Diploma III Akuntansi. 

5. Ibu Identiti selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

6. Bapak John Candra Asmara selaku Dosen Pembimbing Akademis yang 

selalu memberikan motivasi dan semagat kepada penulis. 

7. Semua Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Bapak pimpinan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Panan Lestari kelurahan 

Simpang Baru kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan 

kesempatan kepada penulis untukmengadakan penelitian dan 

memperolehinformasi yang dibutuhhkan. 

9. Kepada kedua orangtua saya membesarkan saya, membiayai saya sehingga 

dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini. 

10. Dan tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Julfitriani Efendi, 

yang telah memotivasi saya dan menasehati serta membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Serta teman-teman dan adik-adik yang tergabung dalam pengurusan HMJ 

DIII Akuntansi periode 2016/2017 yang telah memberikan motivasi dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu 

persatu penulis menghaturkan permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan 

ribuan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga 

Allah SWT membalas apa yang telah kalian lakukan dan berikan kepada penulis. 

 

 

Pekanbaru,   Februari 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

ROSULUDDIN SIREGAR 

NIM.  01474102317  


