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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, 

terutama kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan 

salam dihanturkan pada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya yang setia 

mengorbankan jiwa dan raga dan lainnya untuk tegaknya syariat Islam, semoga 

kita dapat mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. 

Penulisan tugas akhir yang berjudul Strategi Promosi pada Produk 

Tabungan Pensiun PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Pangkalan Kerinci, dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 

untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Syariah Dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini banyak sekali perhatian, 

bantuan,bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis 

dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 

terhormat :  

1. Kedua orang tua, ayahanda Yong Hendri dan ibunda Arnimawilis tercinta 

yang telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis, 
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mendoakan, memberikan motivasi, menjadi tempat bersandar ternyaman 

dan atas pengorbananya selama ini. Terimakasih telah menjadi penguat 

dan penasehat terbaik untuk penulis. Penulis tidak akan bisa 

menyelesaikan laporan akhir ini tanpa adanya doa dari ayah dan ibu 

tercinta. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dunia akhirat 

kepada ayah dan ibu, dan terimakasih juga untuk adik tersayang Julianti 

dan Muhammad Fauzan yang selalu mendoakan dan menyemangati 

penulis.  

2. Bapak Prof.Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA Riau. 

3. Bapak Dekan Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, serta pembantu Dekan I, II. Dan 

III.  

4. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si dan Dr. Jenita, SE, MM selaku ketua dan 

sekretaris jurusan DIII Perbankan Syariah, terimakasih atas bantuan dan 

motivasi yang diberikan. 

5. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku penasehat akademis yang 

banyak memberikan bimbingan kepada penulis dibidang akademik. 

6. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. 

7. Bapak/ibu Dosen dan Staf karyawan/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

SUSKA Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 
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8. Pimpinan dan segenap karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci terkhususnya Ibu Friska Dewita 

tercinta yang sangat berperan besar dalam membantu penulis 

menyelesaikan penelitian laporan akhir ini. Seluruh karyawan yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Teman penulis Annisa Masturoh, Fadhillah Wijayanti, dan Nora Mustika 

yang selalu memotivasi mengerjakan tugas akhir ini dan terimakasih atas 

dukungan yang telah diberikan, teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i 

angakatan 2016  jurusan D-III Perbankan Syariah UIN SUSKA Riau. 

Serta kakak dan adik kos Putri 3F Wilda Riyana, Anna Maria yang selalu 

memotivasi dan menemani saat penulisan tugas akhir ini. 

10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih terdapat 

kelemahannya, untuk itu penulis sangat megharapkan segala kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan 

datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

 

 Pekanbaru, 16 Mei 2019  

 Penulis, 

 

 LISA HANDRI YANI 


