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penulis, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan serta 

masukan selama penulis menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Susinah Kuntadi, ST., MT. selaku wali dosen penulis, yaitu wali dosen 

Manajemen 6/2011. 

9. Pimpinan dan jajaran PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat, 

khususnya kepada Bapak Riza yang telah membantu penulis dalam 

penelitian skripsi ini.  

10. Ayahanda tercinta, Bapak Ahmad Sapei yang selalu membimbing dan 

memberikan do’a,  pengarahan serta motivasi yang tak terhingga kepada 

penulis. 

11. Ibunda tercinta, Mamah Tati Karyati yang tiada hentinya mendo’akan 

penulis demi kelancaran segala aktivitas serta memberikan dukungan yang 

sangat berarti bagi penulis. 
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mendapat kesulitan dalam penyelesaian laporan ini. Adikku tersayang, 
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do’anya untuk penulis. 
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14. Untuk orang terdekatku Muhammad Hatta Maulana, yang selalu 

mendo’akan, membantu, memberikan semangat dan menemani penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini, serta terimakasih selalu mendengarkan 

keluh kesah dalam mengerjakan skripsi ini.  

15. Untuk sahabat tercinta Sinta, Riska, Fransisca, yang selalu menemani saat 

penulis membutuhkan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi 

ini serta untuk teman-teman yang sama-sama berjuang, Rica, Lindy, Irna, 
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16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  
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