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KATA PENGANTAR 

 

Puji  dan syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan, karena 

berkat rahmat, pertolongan dan hidayah yang telah diberikan-Nya, penulis  

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul : 

“Akuntansi Funding dan Lending Pada PT Bank Riau Kepri Cabang 

Pasir Pengaraian”. Shalawat dan salam  buat panutan umat yaitu Nabi 

Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan 

harta jiwa dan raganya untuk tegaknya syi’ar Islam, yang berpengaruh dan 

manfaatnya hingga kini kita rasakan, semoga syafaatnya nanti penulis 

dapatkan. 

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

memenuhi salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar 

akademik Ahli Madya (A.Md) dari studi program D3 Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak 

kekurangannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati semua 

kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas 

Akhir ini. 
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Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis masih banyak 

memerlukan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta para pembantu dekan I, II, III yang telah berjasa dalam 

membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak. CA selaku ketua jurusan D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ratna Nurani, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing, mengarahkan memberikan saran, arahan dan banyak 

meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu  selaku sekretaris Jurusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6.  Seluruh staf pengajar Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Seluruh staf pengajar dan non pengajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala 
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ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama administrasi pekuliahan 

berlangsung. 

8. Kepada ayahanda As’ari Lubis dan kepada ibunda Nurhalimah 

Nasution, terimakasih karena telah melahirkanku kedunia ini sehingga 

aku dapat merasakan indahnya dunia. Terimaksih sudah memberikan 

bimbingan, semangat, nasehat, doa dan pendidikan yang baik 

sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya 

sesuai keinginan ayah dan bunda. Penulis akan berjanji dan berjuang 

lebih keras lagi untuk membuat ayah dan bunda bahagia. Terimakasih 

buat abangku dan adikku tersayang penulis sangat mencintai kalian 

meskipun kalian suka nyebelin, penulis akan berjuang sekerang untuk 

membuktikan bahwa penulis bisa dibanggakan. 

9. Kepada Bapak Tamrin selaku pemimpin cabang PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Pasir Pengaraian yang telah memberikan izin, beserta pegawai 

yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyulusan Tugas 

Akhir ini. 

10. Semua rekan-rekan D3 Akuntansi angkatan 2014, khususnya D3 AKT 

lokal A, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan atas doa 

agar Tugas Akhirku ini selesai 

11. Terima kasih buat sahabat terbaikku yang selalu setia bersamaku 

Randa Dwima Putra, wanita tercantik Wiwitia, Eka Anisa Pratiwi, 

Mia septria dan perempuan terhebat yang membimbingku selama ini 

Fiska Ranti, terima kasih sudah bersedia memahamiku apa adanya. 
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12. Terima kasih buat teman-teman terbaikku di Mahad Aljamiah, Geng 

manjhaku, Selir (Ridowan Mubarok), Puteri (Weldi Apradana), Berbie 

(Dark Bintang Pamungkas), pembimbing TA-ku Hasanuddin, teman 

sekamarku Alpian Arbi Harahap, Alwis. Tim ludoku Andi Risman 

Pinem, Muhammad Hafizol, Abdi Setiawan, Jefrizal. 

 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan 

menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT., di 

dunia dan akhirat nanti. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru, Mei 2017 

Penulis 

 

Aviv Aziz Habibillah 


