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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq,

hidayah, serta inayah-Nya kepada kita. Salawat serta salam selalu kami

sanjungkan kepada  Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kami dapat

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atasProsedur

Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Bandung Utama”.

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu

syarat dalam menempuh jenjang Diploma III Program Studi Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Dengan segala keterbatasan,

kemampuan, pengetahuan, penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini

masih jauh dari sempurna, oleh karen itu penulis sangat mengharapkan kritik

maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk

penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk

memberikan segala apa yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini,

perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

2. Kedua orang tua yang senantiasa mencurahkan segala bentuk dukungan dan

doa kepada penulis.

3. Bapak Sendi G. Arnan, S.E., M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing

sekaligus sebagai ketua Program Studi Akuntansi DIII.

4. Bapak Yogo Heru Prayitno, S.E., M.Si., selaku sektretaris Program Studi

Akuntansi DIII.

5. Bapak Ade, selaku Staf Program Studi Akuntansi DIII.
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6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas

Widyatama yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

7. Seluruh staf perpustakaan dan staf akademik Universitas Widyatama yang

telah memberikan dukungan berupa pelayanan yang baik kepada penulis.

8. Seluruh keluarga besar Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Utama

yang telah memberikan kesempatan kerja praktik, memberikan informasi, serta

membimbing penulis pada saat melaksanakan kerja praktik.

9. Teman-teman Akuntansi DIII yang telah memberikan dukungan, dorongan,

motivasi, serta doa kepada penulis.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Februari 2016
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