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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis hanturkan rasa syukur yang dalam 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan 

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau (UIR). Dengan keterbatasan 

kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“ ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH (UKM) SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERIAN KREDIT 

DI PEKANBARU (Studi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 

PTPN V Pekanbaru) ” 

 Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang 

tulus kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi., SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau beserta bapak wakil rektor I, II, dan III Universitas Islam Riau 

2. Bapak Drs. Abrar, M.si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau. 

3. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ selaku ketua Prodi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 
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4. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM selaku dosen pembimbing I yang 

telah memberikan sumbangan pikiran dan saran serta bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Kamarzaman, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah 

membantu mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen selaku staff pengajar beserta karyawan/ti 

Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

membimbing dan mengajarkan ilmu selama berkuliah. 

7. Orang tua tercinta, Bapak dan Mama (H. Kadir dan Hj. Hadrah) yang 

senantiasa memberikan dukungan baik moriil maupun materill. Do’a yang 

tulus, kasih sayang dan cinta yang melimpah, bimbingan, dorongan, serta 

perhatian yang sangat mendalam. 

8. Bapak direksi PT. Perkebunan Nusantara V terutama kepala urusan bagian 

PKBL beserta staff nya yang telah membantu penulis memperoleh data 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Kepada abang kandung penulis dan istri (Aminullah dan Fatmawati), 

beserta keluarga besar yang mendoakan penulis dan support penulis baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

10. Kepada teman-teman yang gak bisa disebutkan satu persatu, penulis 

ucapkan terima kasih. 
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11. Bapak/ibu, saudara/i, dan berbagai pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini terutama bapak/ibu yang jadi responden 

penulis. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan 

dengan balasan yang lebih baik. Amin Ya Robbal’alamin. 

Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. 

Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari 

berbagai pihak demi peningkatan kualitas penelitian atau penelitian karya ilmiah 

ini dan sebagai masukan kepada penulis untuk berkarya di masa yang akan 

datang. 
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