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KATA PENGANTAR 

Bismillahhirahmanirrahim 

 

Assalammualaikum. Wr. Wb  

Alhamdulillahirobbil’alamin puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, dimana dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian 

Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) Bersama Sejahtera Kelurahan Tangkerang 

Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Selama 

penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan masukan berbagai pihak. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau dan Ibu Dra. Eny Wahyuningsih,M.Si.CA selaku Ketua 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

2. IbuYusrawati, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Alfurkaniati, SE., 

M.Si, AK., CA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 

pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan 

banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. 

4. Bapak Ibu staf, karyawan/pegawai tata usaha, pustaka dan laboraturium 

bisnis yang sudah membantu meringankan keperluan yang dibutuhkan 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kepada UEK-SP Bersama Sejahtera dan seluruh karyawan yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan 

data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kedua orang tua (Bapak Bakhtiar dan Ibu Sumarni) tercinta yang 

senantiasa memberikan dorongan dengan sabar penuh cinta, kasih dan 

sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta adik-

adikku yang senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. 

7.  Ronaldo Akbar, SE,(babe) yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri 

dan juga Harno Fajri, SE, walau mereka telah lulus duluan tetapi masih 

mau membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman dan sahabat dikelas akuntansi F, Agri, Jaka Albadira , 

Zulham Ramadhana, Ridho Yudi, Ridho Ikhsan, Defrian, Wan Yogi, 

Pakcik, Ipunk, Rudi Chen, Putra dan yang lainnya walaupun sudah banyak 

yang lulus terlebih dahulu tetapi terima kasih atas kebersamaannya selama 

perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapat dibangku kuliah ini berkah dan 

bermanfaat. Amin.. 
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9. Riadhi Akbar yang walaupun berbeda universitas tapi mau bertukar 

pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini, dan makasih untuk wifi gratisnya 

selama ini dan bersedia rumahnya menjadi persinggahan untuk istirahat 

juga untuk tempat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih 

banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan 

datang. 

 

 

 

Pekanbaru, 14 September 2017 

 

 

 YANDA AGUSTIAS 


