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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh. 

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa 

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

kasih sayangnya penulis  menyelesaikan tugas akhir (Skripsi Minor) ini dengan 

baik dan benar. 

Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan 

manusia, yakni bagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau pelapor umat islam, 

sang revolusioner umat manusia, yang telah membawa umatnya dari zaman 

kegelapan (jihaliyah) menuju zaman yang serba ilmu pengetahuan, semoga kita 

nantinya akan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumal kiyamah. Amin allahuma 

Amin. 

Tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS SISTEM PEMBERIAN 

PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN PANAM 

PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN,”adalah sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Diploma 

III Akuntansi Fakultas Ekomoni dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim Riau. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkiin untuk kesempurnaanya, akan tetapi penulis menyadari bahwa tugas 

akhir inii masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada 
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pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Penulis ingin menyaipaikan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-

pihka yang selama ini telah membantu penulis baik materil maupun moril kepada 

yang terhormat : 

1. Teristimewa kepada Ayahanda H.Amri dan ibunda Hj.Rohana 

tercinta,yang selama ini mencurahkan kasih sayangnya kapada penulis, 

berkat kasih sayang 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 menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini. 

2. Kakak, Abang, Adek, Abang ipar, dan keponakan yang telah memberikan 

dukungan dan semangat hingga penulis dapat menyelesikan penulisan 

tugas akhir ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Drs. H. Muh.Said, HM.M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, serta Pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas akhir ini. 

5. Ibunda Ratna Dewi, S.Sos.M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi DIII 

Fekonsos UIN Suska Riau yang selalu memberikan maasukan serta 

petunjuk kepada penulis. 
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6. Ibunda Nelsi Arisandy, SE,M.Ak.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

DIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Dan Selaku 

pembimbing yang yang telah membimbing dan memberikan masukan 

serta petunjuk kepada penulis hinga tugas akhir ini terselesaikan. 

7. Ibunda Rimet, SE, MM selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis 

untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

8. Ibunda Identiti,SE.M.Ak.Akt,CA selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberikan motivasi dan do’anya sehingga penulis telah menyelesiakan 

studi program Diploma III Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekomoni dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Pimpinan Serta stafdan karyawan pada PT. Pegadaian Panam. Yang telah 

banyak memberikan data dan informasi untuk penulis ini. 

11. Aisyah dan kelurga selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

12. Nana syafitri Rosita Dewi, Risma Rosidiyah, yang selalu memberi support 

motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir 

ini. 

13. Nofriadi, Jumali, yang selalu memberikan support dan motivasi kepada 

penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. 

14. Senior dan alumi DIII Akuntansi yang banyak mendukung penulis dalam 

penulisan tugas akhir ini. 
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15. Seluruh teman-teman kelas (Lokal A,B dan C) yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 

16. Adik-adik tingkat, yang selalu memberikan dukunganya kepada panulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  

17. Rekan-rekan HMJ D3 Akuntansi yang selalu memberikan motivasi kepada 

penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 

18. Dan seluruh rekan-rekan yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu 

namanya.  

Semoga Allah SWT. Mencatat jasa baik mereka sebagai nilai ibadah 

disisinya dan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, Mei 2018 

Penulis, 

 

 

Asmarita 

NIM : 01574204835 

 

 


