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KATA PENGANTAR 

      

Bismillahhirrohmanirrohim  

 Pujisyukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat 

dan karunianya yang dilimpahkan kepada penulis serta ridho darinyalah sehingga 

penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula 

sholawat dan salam penulis kirimkan untuk nabi besar kita Muhammad SAW yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan tugas 

akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat agar mendapatkan gelar Ahli Madya 

(A.md) yang berjudul “PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT MACET PADA 

PD.BPR SARIMADU BANGKINANG”. 

 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis sangat menyadari sepenuhnya 

bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Namun berkat bantuan dan bimbingan 

petunjuk dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Buat ayahanda Hasan dan Ibu Zulbaidar yang selalu mensupport anaknya untuk 

selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

2. Bapak Prof. DR H. Akhmad Mujahidin M.Ag. Sebagai RektorUniversitas Islam 

Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

3. Bapak Dr.Drs. H. Muh. Said HM.,M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Social Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
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4. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA Selaku wakil dekan I Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

5. Ibu RatnaDewi, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Diploma III akuntansi dan Ibu 

NelsiArisandy, SE, M.Ak. Ak selaku wakil ketua Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosia Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

6. Ibu Qomariah L,SE, M.Si selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun 

dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Harkaneri SE.AK  sebagai penasehat akademis yang telah banyak memberikan 

ilmu serta arahan dan bimbingan hingga di selesainya penulis tugas akhir ini. 

8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang 

berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir. 

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri sultan syarif kasim riau. 

10. Kepada Pihak Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang yang telah membantu 

memberikan data hingga Tugas Akhir ini selesai. 

11. Sahabat-Sahabat Penulis Jurusan D3 Akuntansi dan khususnya local A D3 

Akuntansi yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis. 

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 
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telah di berikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho serta balasan dari 

Allah SWT. 

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak 

sangat diharapkan. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator 

untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yarobbal „alamiin. 

   

Pekanbaru, 23 Juli 2018 

Penulis 
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