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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya kepada kita semua, dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau 

yang telah membawa semua ummatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir ini berdasarkan dari pengalaman dan hasil 

pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek kerja lapangan di 

Bank PD. BPR Sarimadu Cab. Bangkinang. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini memiliki banyak 

kekurangan baik dari segi isi, bahasa, maupun penulisannya. Untuk itu penulis 

mengharapkan tanggapan, kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

perbaikan dan penyempurnaan dari para pembaca. Berkat izinnya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN 

AKUNTANSI PERBANKAN PADA BANK PD. BPR SARIMADU 

CABANG BANGKINANG”. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri. Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis telah 

banyak menerima bantuan moril maupun berupa material dan dukungan, 

bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan 
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segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus,SP, M.EC Selaku Dekan dan Penasehat 

Akademis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Andri Novius, SE,M. SI, AK, selaku Kepala Jurusan D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan petunjuk dan saran, serta 

motivasi dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

4. Ibu Nelsi Arisandi, SE, MM selaku Seketaris Jurusan Akuntansi Pada 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM. Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak membimbing, memberikan saran, dan arahan dalam 

menyelesaikan tugas akhir  ini. 

6. Bapak Siswoyo, SE sebagai direktur utama Bank PD. BPR Sarimadu Cab. 

Bangkinang yang telah memberikan izin dalam pengadaan data dan 

informasi yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. 

7. Teristimewa penghormatan dan penghargaan penulis berikan kepada 

seluruh keluarga terutama kedua orang tua, kepada  Ayahanda Jonnaidi 

dan Ibunda Nurhasna tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang 



iii 
 

dan untaian doanya demi kemajuan penulis. Serta mendukung penuh dan 

memfasilitasi semua aktifitas perkuliahan, semoga semakin hari ananda 

semakin mampu membuat ayah dan ibunda bahagia. 

8. Untuk adikku tersayang Putriana Nabila dan Taufiq Qurrahman yang 

selalu memberi dukungan dan doanya kepada saya dan tetap memberikan 

semangat agar  tidak putus asa untuk terus meraih impian kita bersama 

demi membanggakan kedua orang tua. 

9. Kepada sahabat yang paling spesial yaitu Pratiwi Indah Utami, Azyona 

Mashesa, Intan Nofriati Ali, Yeci Rahmadani, Winny Zuliati, Dena 

Tiffany Mahesa, Rahmi Atika, Feoni Yulia dan Andita Sri Wulandari yang 

senantiasa selalu memberikan semangat dan membantu dalam keadaan 

susah maupun duka. 

10. Kepada sahabat seperjuangan yang saya sayangi yaitu Randa Dwima 

Putra, Eka Anisa Pratiwi, Iga Febriwati, dan Shara Anatasia Wijaya yang 

selalu mendukung, memotivasi dan membantu penulis. 

11. Kepada seluruh teman-teman D III Akuntansi A/B Angkatan 2014 yang 

telah berbagi ilmu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

12. Semua pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan sebaik mungkin, namun dalam penulisan ini juga disadari bahwa 

tugas akhir ini masih jauh dari tahap kesempurnaan karena berbagai keterbatasan 

yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 



iv 
 

sifatnya membangun agar bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. 

Disamping itu penulis juga berharap agar tugas akhir ini dapat menambah 

referensi dan bermanfaat bagi para pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan. 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmatnya kepada 

kita semua, Amin ya Rabb.   

 

Pekanbaru, Mei 2017 

Penulis, 

 

 

 Khairani Nabila 

  NIM : 01474206096 

 

  


