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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Tinjauan Terhadap Penanganan 

kenaikan NPF (NON Performing Financing) pada Pembiayaan Murabahah di 

PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung. Tugas Akhir ini 

merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh jenjang Diploma di STIE 

Ekuitas. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 

kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan 

penulis, untuk itu penulis memerlukan saran-saran dan kritik yang membangun.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapatkan 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua 

orang tua tersayang mamah sama bapak yang memiliki peranan besar selama proses 

perjuangan penulis, kalian adalah perhiasan dunia yang tak ternilai harganya, jasa 

kalian yang begitu besar tak mampu penulis balas semuanya, penulis berharap Allah 

SWT selalu memberikan kesehatan, dan penulis diberikan kesempatan untuk 

membahagiakan kalian meski tidak akan mampu terbalas semua jasa kalian. 

Selain itu, penulis ucapakan terima kasih juga kepada berbagai pihak yang 

telah membantu proses penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada : 
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1. Ibu  Prof. Dr. Ina Primiana, SE., M.T., selaku Ketua STIE Ekuitas. 

2. Bapak Dr. Iim Hilman, SE , M.Sc., selaku Kepala Progam Studi D3 

Keuangan dan Perbankan STIE Ekuitas. 

3. Bapak Dr. Suryaman, SE., MM., selaku Dosen Wali Kelas Keuangan dan 

Perbankan-1 angkatan 2012 Progam Studi D3 Keuangan dan Perbankan 

STIE Ekuitas.  

4. Bapak Asep Ghofir Ali, S.E., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini 

5. Mba Lala, Mas Ujang sebagai kakak penulis dan adik Iyan, yang selalu 

memberikan semangat serta kasih sayangnya kepada penulis, semoga Allah 

SWT selalu menjadikan kita semua sebagai anak yang sholeh dan sholehah 

serta menjadi anak yang sukses dan mampu membahagiakan kedua orang 

tua kita, dengan Ridho Allah SWT. 

6. Teman - Teman seperjuangan kelas Keuangan dan perbankan-1 angkatan 

tahun 2012 yang kini sama-sama memperjuangkan kelulusan bisa lebih 

cepat, Anisa Nur Royani, Dede Siti Aisyah, Nunung Nurjanah, Siska 

Rahayu, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu 

memberikan semangat dan arahan kepada penulis. 
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7. Untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang, Citra Nurlela, Siti 

Rosiah, Nita, Riezka, tetap semangat semoga teman-teman bisa segera 

menyelesaikan perkuliahan dan menyusul kami, jangan pernah putus asa, 

meski waktunya yang berbeda tapi kita memliki tujuan yang sama yaitu 

untuk sukses. 

8. Untuk keluarga penulis yang di FORMAIS dan BEM Ekuitas, terima kasih 

telah memberikan kesempatan penulis untuk berkembang dan belajar untuk 

bertanggung jawab. Semua yang kalian berikan akan penulis kenang. Pahit 

manisnya perjuangan serta kerja keras dan jatuh bangunnya bisa penulis 

rasakan saat bergabung dengan kalian. Dan kalian telah menjadi keluarga 

kedua penulis. Terima kasih juga atas doa serta dukungan dari kalian 

kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih jenjang 

diploma.  

Akhir kata penulis berharap semoga kita semua selalu ada dalam Lindungan 

Allah SWT., Dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalammu’alaikum, wr., wb. 

       Bandung, Januari 2015 
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