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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan 

– Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas Akhir  ini dengan judul : ” 

Analisis Pemberian Pinjaman Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan 

(PKBL) Pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru“. Shalawat dan salam 

buat uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa’at - Nya nanti akan kita peroleh. 

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 

gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Akuntansi  Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis menerima 

dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan 

bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan 

hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Hosidin dan Ibunda yang tercinta 

Wariyem yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, 

tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Jumali dapat merasakan 

nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan 

baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do’anya, untuk 

perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.  
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2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Dr. Mahendra Romus,Sp,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan 

rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini. 

4. Bapak Andri Novius, SE M.Si AK selaku ketua Jurusan DIII Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Ibu Faiza Muklis, SE,M.Si,Ak selaku sekretaris Jurusan DIII Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 

6. Ibu Aras Aira,SE,M,Ak selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 

nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan 

dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh Staf  Pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

8. Semua pendidik saya yang saya hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi. 

9. Kepada para karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan 

yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama penulis aktif 

kuliah. 

10. Bapak Pimpinan dan seluruh staf karyawan dan karyawati PT Perkebunan 

Nusantara V yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. 
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11. Kepada Ibu Agiva selaku Pegawai Kantor PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru, yang telah meluangkan waktu buat penulis sehingga penulis dapat 

melakukan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

12. Kepada abang dan kakak  kandung saya yang saya sayangi Rohimah, Nafsiah 

dan Darsun  yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

13. Kepada sahabat terbaiku  Irma Sahpriani yang telah memberikan semangat 

dan dorongan motivasi, saran  kepada penuis dalam berjuang menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

14. Sahabat–sahabat terbaikku DII Akuntansi angkatan 2015, khususnya lokal C 

terima kasih  selama ini dan atas doa serta leluconnya sampai akhirnya selesai 

Tugas Akhir ini. 

15. Terima kasih untuk sahabat ku tercinta Amirudin, Alfin Syahri Rahmat, 

Junaidi, Bang Harun, Kak Sri Wulandari (Humairoh), Kak Endah Budiarti 

(Angel), Kak Nuri (aisyah), Kak Mila, , yang selalu ada disaat ku suka, saat ku 

duka, menjadi pendengar kisah pahit manis hidupku, yang selalu berbagi 

canda tawa, dan yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

16. Terima kasih kepada anak lanang lokal C angkatan 2015, Tambrin, Arif 

Rosyadi Siregar, Muhamad Nofriadi, Hendra Harpanto, Peronika, Zulpahmi, 

Rianto, Frengki, yang selalu memberi dorongan dan dukungan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini 
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17. Terima kasih kepada Kak Rosita Dewi, Asmarita, Risma Roysidia, Nana 

Sapitri teman-teman perumahan paradise yang selalu memberikan dukungan 

dan motivasi, arahan hingga selesainya penulisan Tugas Akhir ini. 

18. Seluruh teman-teman HMJ DIII Akuntansi serta junior dan teman teman 

seperjuangan Lokal A,B & C angkatan 2015 dan pihak-pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

19. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Aakhir ini. Semoga 

Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. 

Amin Ya Rabbal ‘alamin. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal 

baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga 

Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh 

pihak– pihak yang membutuhkan. 

 

 

Pekanbaru,  Juni  2018 

Penulis 
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