KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua sehingga kita
masih diberi ketetapan Iman dan Islam serta komitmen sebagai insan yang haus
akan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir
(TA) yang berjudul “ TINJAUAN TERHADAP ASPEK RISIKO PRODUK
MITRA EMAS iB MASLAHAH PADA PT. BANK BJB SYARIAH
KANTOR PUSAT BANDUNG ”. Tugas Akhir ini untuk menempuh ujian akhir
program studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan STIE Ekuitas Bandung.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi
Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya.
Sebelum memasuki isi dari Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan
banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing, dan
mendo’akan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini pada
waktunya.Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1.

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

2.

Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., MSc., CSRS., selaku Wakil
Ketua I STIE Ekuitas.

3.

Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas.
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4.

Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM., selaku Wakil Ketua III STIE
Ekuitas.

5.

Dr. Iim Hilman, SE., MM., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga
Keuangan Perbankan STIE Ekuitas, selaku dosen wali Keuangan
Perbankan 3 dan selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas
Akhir ini, yang telah meluangkan waktu,tenaga, dan pikiran, memberikan
masukan, saran dan banyak informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir
ini.

6.

Reni Marlina, SE., MM., selaku sekretaris Program Studi Diploma Tiga
Keuangan Perbankan STIE Ekuitas.

7.

Bapak

Bobby

selaku staff Pembiayaan Konsumer di PT. Bank bjb

Syariah Kantor Pusat Bandung yang telah meluangkan waktu untuk
diwawancarai, dan telah berbagi informasi yang dibutuhkan penulis dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8.

Bapak Riza Febriansyah, selaku Staff Perencanaan dan Pengembangan
SDI di Bank bjb Syariah Kantor Pusat Bandung yang telah memberikan
informasi mengenai PT.Bank bjb Syariah Kantor Pusat Bandung.

9.

Seluruh Karyawan Unit Kerja Pembiayaan Ritel, Konsumer dan
Pendanaan Ritel serta seluruh pimpinan dan staff

Bank bjb Syariah

Kantor Pusat Bandung atas kesempatannya untuk dapat melakukan PKL
selama 25 hari dan atas informasi serta ilmu yang telah diberikan selama
PKL.
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10.

Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kekuatan moril dan materil
selama ini, dan selalu meluangkan waktu, tenaga nya dalam memberikan
motivasinya setiap hari.

11.

Seluruh keluarga besar mahasiswa keuangan perbankan angkatan 2011,
terutama kelas KP 3.

12.

Untuk nurhanah, a ayep, teh epri, nurhayati, fanny, rina, noni, kristin,
widia, panji, hadi, cucu, dery, a dadang, pika, teh riyes, a rofiq, santi, widi
mas ferry, dan mas amin, mas Fiter yang memberikan motivasi dan
semangatnya kepada saya.

13.

Neta novita, dan eki wahyudi adikku tercinta yang selalu memberikan
motivasi terbesarnya.

14.

Buat seseorang yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang tiada
henti setiap harinya.

15.

Ainur, Liska, Hera, Yahya, Ferry, atas hari-hari kita selama PKL selama
25 hari hingga penyusunan laporan PKL dan Tugas Akhir ini semoga kita
dipertemukan kembali pada satu visi dan misi di dunia kerja, amien.

16.

Arin, wina, mega, elvina, trisye, desi, yuka, sahabat karib yang selalu ada
dan memberikan motivasinya meskipun lewat sosial media.

17.

Dan seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
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Disamping itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir
ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang berguna dari
pembaca akan sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga
Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.
Bandung, Juni 2014

Penulis,
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