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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
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pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo)” sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Malangkucecwara 

Malang. 
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berbagai hambatan dan kesulitan namun berkat bantuan, dorongan, pengarahan 

serta doa dari berbagai pihak sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan 
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menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada: 

1. Orang tuaku yang hebat, mas Herwin, dek Tista dan seluruh keluarga yang 
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2. Pihak kampus STIE Malangkucecwara khususnya dosen pembimbing Ibu 
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3. Pimpinan dan seluruh staf Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo yang 
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telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, 

4. Sahabat-sahabat kampus dan Trowulan 70 yang tidak pernah lelah 

memberikan dukungan, bantuan, dan doa, 

5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu penyusunan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan 
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pengetahuan. 
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