
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir ini dapat

terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada jungjungan kita Rasulullah,

Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan seluruh pengikutnya semoga

rahmat dan hidayah selalu dilimpahkan padanya.

Penulis membuat laporan tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN

ATAS PENJUALAN SUKUK NEGARA RITEL PADA PT BANK

SYARIAH MANDIRI KCP SETIABUDI BANDUNG” diajukan untuk

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis sekaligus ingin mengucapkan terimakasih

yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, taufik dan

hidayah, serta karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.

2. Kedua orang tua, Papah dan Mamah tercinta atas dorongan semangat, doa,

kasih sayang, kesabaran dan dukunganya dari awal kuliah sampai penulis

dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Sendi Gusnandar, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktunya dengan sabar memberikan bimbingan serta

pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Ibu Prof. Dr. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., M.S., Ak., selaku Ketua

Badan pengurus yayasan Universitas Widyatama Bandung.



5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

6. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi D III Universitas Widyatama.

7. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Akuntansi D III Fakultas

Ekonomi yang telah memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang

bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

8. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Ibu Euis Rachmadiah selaku kepala cabang PT Bank Syariah Mandiri,

serta seluruh staf yang telah memberikan bantuan selama penulis

melakukan kerja praktik untuk mendapatkan data-data yang penulis

butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

10. Kakak-kakakku Hanna Lutfia Afivah & Yudhi Chandra serta Novi Yusnia

Solihat & Taufik Hidayat yang senantiasa memberi do’a dan dukungan

kepada penulis demi kelancaran tugas akhir ini.

11. Teman baikku Fadhilah Syarifah yang sudah melewati hari-hari bersama,

kuliah bareng, magang bareng, bimbingan bareng, nunggu dosen bareng,

everythime everywhere together.

12. Teman baikku Wulandika Apriani yang selalu memberikan keceriaan

selama masa perkuliahan.

13. Anak-anak ‘kosan Ndun (nenden), Surin (indah), Rina makasih selalu

memberikan tumpangan tempat kosan dan makanan selama jeda kuliah.

14. Yenna dan Om John yang selalu memberikan semangat, nunggu dosen di

prodi bareng, gila-gilaan bareng waktu awal nyusun.

15. Teman-teman seperjuangan Dian, Nofiana, Melly, Resvina, Wanda, Alan,

Gelar, Upi, Nenden, Indah, Rina yang selalu memberikan keceriaan, tawa,

semangat dan dukungan kepada penulis.

16. Teman-teman angkatan 2009 terima kasih karena kalian telah membuat

masa-masa kuliah menjadi berwarna dan bermakna. Tetap Semangat !



17. Untuk seluruh teman dan sahabat yang pernah memenuhi perjalanan hidup

penulis, sehingga penulis sampai pada saat sekarang ini. Terima kasih untuk

semua kenangan yang telah kalian tinggalkan.

18. Keluarga besar yang sangat membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

banyak membantu dan memberikan do’a demi kelancaran penelitian ini.

20. For my special person in my life, Aditya Kesarindawan thanks for your

love, your spirit, your suporrt, your critics, your advice, thanks for

everything ‘Beloved.

Penulis berharap sebuah karya sederhana ini dapat berguna bagi penulis

sendiri khususnya, bagi pembaca, dan segala pihak yang terkait dalam

penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiro (semoga

Allah memberi balasan yang lebih baik), semoga Allah SWT melimpahkan kasih

sayang, dan hidayahNya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam

menyusun tugas akhir ini.

Bandung, Juni 2012

Penulis,

Ayu Isfa Haniyah


