
 ii 

KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 

melimpahkan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan 

kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat 

beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, Muhammad 

Shallallahu’alaihi Wa Sallam beserta sahabat dan sahabiat, para tabi’in serta 

keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Semoga penulis 

juga dapat menjadi ummat yang tetap teguh dalam barisan jihad beliau, Amin. 

Alhamdulilah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala, penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ Analisis Sistem Pemberian 

Kredit Pemilikan Rumah Bagi Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-

tugas akademik dan memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Sebuah keniscayaan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan 

karena adanya pertolongan, bantuan, dukungan dan kritikan dari semua pihak. 

 Terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua 

tercinta Ayahanda Sihana Haryo dan Ibunda Ramini atas semua pengorbanan 

yang telah diberikan dan tidak pernah lelah dan letih memberikan dukungan moril 

maupun materil serta do’a untuk Adinda demi cita-cita penuh harap. Ucapan 

terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kakanda tersayang Niken Yuningsih, 
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yang selama ini selalu memberikan dorongan dan motivasi, cinta dan kasih 

saying, serta penuh kesabaran dalam menghadapi penulis. 

 Selanjutnya dengan penuh rasa hormat, ucapan terimakasih yang tidak 

terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai 

bentuk bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan 

skripsi minor ini. Secara khusus penulis haturkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu Rektor I, II, III yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di 

Perguruan Tinggi ini. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak.CA selaku ketua jurusan diploma III 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Faiza Muklis SE, M.Si, Ak selaku Sekertaris Jurusan yang telah 

memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan.  

5. Ibu Nelsi Arisandy, SE.M.Ak.Ak selaku Pembimbing Akademik yang 

selalu memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini 

6. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam 

menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini. 

8. Bapak Waluyo selaku Branch Manager Bank Tabungan Negara yang telah 

memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

9. Seluruh karyawan Bank Tabungan Negara yang telah memberikan 

informasi dan berbagi pengalaman kepada penulis  

10. Teruntuk Ari Wahyudi yang selalu memberikan dukungan , motivasi, dan 

hiburan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Untuk sahabat-sahabatku Ana Rahayu, Lidya Sri Wahyuningsih, 

Wulandari, Widya Esa Putri, Rika Wahyuni, Muriani dan seluruh teman-

teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2014 khususnya lokal B 

terimakasi atas motivasi, bantuan, hiburan dan persahabatan yang indah. 

12. Para senior dan junior yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya 

13. Untuk teman kos Ayu Untari yang selalu memberikan motivasi dan 

semangatnya. 

14. Untuk temen-temenku yang dirohul Fitry Rahayu, Dewi Kusuma, Mitha 

Restiani, Susan susanti yang selalu menyemangati aku setiap waktu  

Sebagaimana manusia biasa penulisan tugas akhir ini masih sangat jauh 

dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya 

kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang 

terjadi selama penyusunan tugas akhir ini, dengan segala kerendahaan hati penulis 
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sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan 

tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan. 
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