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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir yang

berjudul “PROSEDUR PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI IB

MASLAHAH PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR

CABANG PEMBANTU SINGAPARNA” dapat terselesaikan dengan baik.
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tercinta Tatang Mulyana yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing

penulis dengan penuh pengorbanan yang tak ternilai serta do’a restunya. Tugas

Akhir ini hanya merupakan sebagian kecil dari tanda penghargaan, hormat, bakti

dan terima kasih yang tak ternilai atas semua yang diberikan kepada penulis.
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berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan

terima kasih kepada:
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4. Ibu Yuyun Yuniasih., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 sekaligus

Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dukungan, serta

semangat selama masa perkuliahan.

5. Bapak Agi Rosyadi., S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan

penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian,

bimbingan, pengarahan serta saran dalam pembuatan Tugas Akhir ini mulai

dari awal sampai akhir sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

6. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi yang telah

memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar  kepada penulis

selama perkuliahan.

7. Keluarga Besar PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu

Singaparna yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis

untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan penulis

dalam proses penyusunan Tugas Akhir, termasuk memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis.
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9. Rekan-rekan Mahasiswa Perbankan dan Keuangan Angkatan 2019 yang

telah memberikan dorongan semangat dalam menjalankan Tugas Akhir ini.



10. Semua pihak yang penulis tidak bisa cantumkan satu persatu yang turut serta

membantu dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tugas akhir ini

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan

pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya

kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam tugas akhir ini

dan penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang membutuhkan.
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