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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’aalamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan 

atas kehadirat Allah SWT sang Pencipta alam semesta beserta segala isi nya yang 

Maha Besar, yang berkat rahmat, bimbingan, izin dan pertolongan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa 

penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta segenap 

keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. 

 

Dalam menyusun  ini, tentunya tidak mungkin terlaksana apabila tanpa 

semangat, dukungan, serta bimbingan dari pihak-pihak yang sangat penulis 

hormati. Oleh karena itu, penulis ingin berterimakasih kepada: 

 

1. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT, selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung 

2. Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT., selaku Wakil Ketua I STIE Ekuitas 

Bandung. 

3. Dr. Sudi Rahayu, S,E., M.M. selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas 

Bandung. 

4. Dr. Iim Hilman, SE.,Mmselaku Ketua Program Studi D3 Keuangan dan 

Perbankan 

5. Reni Marlina, SE., MM, selaku sekretaris Program studi D3 Keuangan 

Perbankan  
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6. H. Rukmana, SE., MM., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah  

meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan 

pengarahan dan nasehat kepada penulis selama penyelesaian laporan ini. 

7. Mery Maulin, SH., M. Hum., M.Kn, selaku Wali Dosen  

8. Papa dan mama tercinta serta keluarga yang telah memberikan doa dan 

semangat yang tak henti-hentinya serta rela berkorban moril maupun 

materill hingga selesainya Tugas Akhir ini. 

9. PT. Bank Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung, 

yang telah banyak membantu dan memberikan informasi untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir penulis. 

10. Hilmi, selaku teman dekat penulis yang selalu mendoakan, menghibur, 

serta memberikan semangat kepada penulis 

11. Teman-teman seperjuangan Fanny, Sauvina, Imel, Inta dan teman-teman 

Mahasiswa Keuangan Perbankan 2010 lainnya yang selalu memberikan 

semangat dan selalu ada saat suka maupun duka 

12. Semua rekan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas 

segala bantuan dan kasih sayang. 

 

 Penulis menyusun laporan ini dengan maksimal dan dengan segala 

kemampuan penulis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Namun, kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif dan membangun penulis terima dengan senang 

hati.  
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 Akhir kata laporan ini dapat terselesaikan pada waktu yang diharapakan 

dan penulis berharap mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat.Amiin.       

Wabillaahi taufik walhidayah wassalammu’alaikum Wr.Wb 
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