
 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum Wr. Wb 

Puji syukur kita ucapakan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita 

rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yaitu 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke 

zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. 

Dalam pembuatan tugas akhir, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan 

bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Penulis ingin menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua,  Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Marlina tercinta, serta 

keluarga yang selama ini selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada 

henti kepada penulis untuk mencapai cita-cita dan menjadi kebanggaan orang 

tua serta keluarga. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3. Bapak Andri Novius, SE,M.Si,Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Ibu Faiza Muklis, SE,M.Si,Ak selaku Sekretaris Jurusan D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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5. Ibu Ikhwani Ratna, SE,M.Si,Ak,CA selaku Pembimbing yang telah memberi 

banyak arahan, masukan, nasehat serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu, waktu serta nasehat 

yang penulis terima selama di bangku perkuliahan. 

7. Seluruh pegawai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru 

yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung 

penyusunan tugas akhir ini. 

8. Teman-teman penulis lainnya seperjuangan penulis jurusan D3 Akuntansi 

angkatan 2015 lokal A, B, dan C yang selalu berada disekeliling penulis. 

9. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan Nurbaiti Putri Samawa, Nurul 

Fatmawati, Siti Aisyah, Palupi Utami yang selalu berada disekeliling penulis. 

10. Teman-teman senior dan adik-adik junior yang selalu membantu dan 

menghibur penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa 

mereka dan mendapat pahala yang berlipat ganda serta tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Pekanbaru, April 2018 
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