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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridha-

Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS 

SISTEM PEMBERIAN PEMBIAYAAN EMAS PADA PT. BANK BNI 

SYARIAH CABANG PEKANBARU”  dengan sebaik-baiknya. Shalawat 

beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang dengan 

perjuangannya terbebaslah manusia dari dunia kebodohan yang penuh kehinaan 

sehingga dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan Akademi memperoleh 

gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, tentulah masih menyimpan 

kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. 

Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal 

untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis 

dikemudian hari. Karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas akhir ini 

bukanlah karya intelektual terakhir bagi penulis dalam perjalanan kehidupan. 

Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan banyak 

terimakasih kepada para pihak yang terkait dalam penyusunan ini, antara lain:  



iii 
 

1. Allah SWT karena dengan ridhaNya lah penulis bisa menyelesaikan Tugas 

Akhir  ini dengan lancar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulis Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Andri Novius, Se, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan DIII 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan 

motivasi kepada penulis. 

5. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan DIII Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Susnaningsih Mu’at SE, MM selaku Penasehat Akademis (PA) yang 

selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis. 

7. Ibu Eni Noviarni SE, M.Si, Ak ,Ca selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing, memberikan saran, dan arahan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

9. Pihak-pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang telah 

memberikan izin dan partisipasinya kepada penulis dalam pengambilan 
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data di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, sehingga penelitian ini 

berjalan dengan lancar. 

10. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Zulkifli dan Erlinda, yang telah 

mencurahkan Do’a dan memberikan motivasi, semangat dan dukungan 

moril maupun materil hingga ananda dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

11. Untuk kakak ku Rini Noflitasari A.md. Keb, Ira Yuliana A.md, dan adikku 

Nur Aziza serta Abang ku Riswan fauzi yang selalu memberikan 

dukungan dan doa nya kepada penulis, semoga kita semua tetap semangat 

untuk meraih cita-cita kita agar bisa membanggakan kedua Orang Tua kita 

hingga ke Jannah. 

12. Kepada teman terbaik yaitu Wira Budiman, Sarik Barokah, Habibah, 

Audhina Meilani Linggawati, dan yang terspesial Intan Rif’atul Hakim 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

13. Kepada Sahabat terbaik penulis yaitu Eka Putri Hermayani, Rahmawati, 

Risna Neli Rahmadani, Wiwittia, Harianto Saputra, Randa Dwima Putra, 

dan Rezki Sholihin yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta 

ilmu dan pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Semoga kita tetap menjadi teman, sahabat, kakak, adik yang selalu 

bersama sampai kapan pun dan dimanapun kita berada. “Galakxi” 

14. Kepada keluarga Kost F5 Asta Karya yaitu Zulina Agustya, Rahmayeni 

Isnaida, Soviana A Savitri, Hildayanti Witri, Bella Octavia, Irabiah 

Siagian yang tak hentinya memberikan semangat, dukungan bahkan ilmu 
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pengetahuan kepada penulis, dan penulis juga mengucapkan terimakasih 

banyak, karena penulis juga merasa memiliki saudara di rumah ini. 

Terimakasih juga kepada Lelaki yang telah memfasilitasi kami dirumah ini 

yaitu Bpak Edi Syam sebagai Orang Tua di Kost ini. 

15. Kepada sekelompok jajaran S.Squad yang telah memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis hingga dapat bertukar pikiran, Resy Yulizza, 

Ratnasari Astaria, dan Novitasari. 

16. Kepada teman-teman DIII Akuntansi Lokal A/B Angkatan 2014 yang 

selalu bertukar ilmu pengetahuan dari Semester I Hingga saat ini, semoga 

kita semua dapat meraih cita-cita kita semua. 

17. Kepada seluruh Staf bagian Umum Kantor Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) tempat penulis melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan (Pkl) yang telah memberikan semangat dan 

dorongan kepada penulis serta yang telah membimbing dan mengajari 

penulis selama penulis berada di lingkungan Kantor BKP2D. 

18. Kepada seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang 

memberikan motivasi kepada penulis. Serta semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Untuk itu semua penulis hanya bisa berdo’a semoga apa yang telah kita 

dapatkan selama perkuliahan bisa kita terapkan dan kita manfaatkan dikemudian 

hari. 

Penulis juga menyadari, bahwa  tugas akhir ini tentu saja jauh dari 

kesempurnaan. Baik isi maupun tata tulisannya. Hal ini karena keterbatasan 
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pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari 

berbagai arah yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi 

kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhir kata penulis berharap, semoga tugas akhir ini tetap ada manfaatnya 

khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. 

 

      Pekanbaru, Mei 2017 

       Penulis  

 

 

                Dina Laila 

 


