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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’allaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

Syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang 

telah menuntun kita dengan karunia dan hidayah-Nya, limpahan shalawat 

beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk bagi seluruh alam. 

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk 

skripsi minor dengan judul “ANALISIS SISTEM AKUNTANSI 

PEMBIAYAAN PEGADAIAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN 

(PERSERO) CABANG PEMBANTU DURI”. 

Laporan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 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 dapat 

diselesaikan. Untuk itu penulis juga ingin mengucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN M.AG selaku Rektor UIN 

SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Ibu Ratna Dewi, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan DIII Akuntansi, yang telah 

mengarahkan serta memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi minor. 

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak selaku Sekretaris Jurusan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosioal UIN SUSKA RIAU sekaligus dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi minor. 

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku Staff Pengajar, serta suluruh pegawai Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah mendidik dan 

memberikan wawasan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Seluruh Pimpinan dan Karyawan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pembantu 

Duri yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi yang 

diperlukan oleh penulis. 

7. Kepada Orang Tua, Ayah tercinta Fahrizal dan Ibu tercinta Syamsimar yang 

telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, do’a, nasehat, dan semangat 

kepada penulis dalam melakukan penyelesaian laporan ini. 

8. Kepada Mu’amar Syaputra, Boyke Febrian yang telah memberi semangat dan 

motivasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

9. Kepada sahabatku, saudara-saudaraku dan teman-teman khususnya DIII 

Akuntansi 2018 atas kebersamaannya selama perkuliahan. 
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10. Kepada teman seperjuangan saat bimbingan Siti Rohimah Putri, Santi Seftiana 

yang selalu memberi semangat. 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala atas segala kebaikan 

dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penulian laporan tugas 

akhir ini penulis tak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran. Penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat 

bagi kita semua, amin. 

Wassalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

Pekanbaru, Mei 2018 

Penulis, 

 

SUSAN USTARI 

NIM : 01574205364 

 


