KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segaa limpahan
rahmat dan nikmat Nya yang diberika kepada penulis sepanjang usia khususnya
selama menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Modal Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru” ini. Skripsi ini diajukan, dibuat dan diselesaikan guna memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jenjang S1
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
Pada rerangkaian kata ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih
yang tak terhingga pada berbagai pihak atas segala bantuan yang telah diberikan
kepada penulis, terutama pada :
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penulis yang telah memberi penulis kesempatan dan motivasi untuk
mengenyam ilmu yang lebih tinggi serta menyelesaikan skripsi ini. Mbak
Eka Purwanti dan Little Superman Wira Lintang Badar yang selalu
bertanya “Gimana Skripsimu”. Semoga Allah SWT selalu memberi ridho
dan keberkahan dalam setiap langkah mereka.
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Ibu Prof. Hj. Eka Nuraini R, M.Si Selaku Pembimbing I yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada
penulis selama penulisan skripsi ini.
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Ibu Hj. Susie Suryani SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang tak
henti-hentinya memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan
sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
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Alm Bapak Drs, Syamri Syamsuddin, MM selaku Penasehat Akademis
yang telah membimbing saya memberikan nasehat dan memeberikan ilmu
selama masa perkuliahan berlangsung.
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Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta staff pengajar dalam
lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang dengan ikhlas
telah membagikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun masa
pendidikan penulis.
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Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Riau yang telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan
dan pengurusan skripsi berlangsung.
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Kepada teman-teman seangkatan Manejemen 2013 yang bersama-sama
menempuh pendidikan dengan penulis.
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan,

untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini
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kemampuan yang ada pada diri penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran
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