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KATA PENGANTAR 


 هللا ا�ّ�
	� ا��ــــــــــــــــ���  

Alhamdulillahirabbil’a’lamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan 

inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang 

berjudul “STRATEGI PEMASARAN iB GRIYA HASANAH TERHADAP 

MINAT NASABAH DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG”. 

 Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju 

zaman terang benerang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan ini dapat 

selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta 

perhatiannya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo 

Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang. 

3. Bapak H. Wahab Zaenuri, MM, selaku ketua Program Studi Diploma III 

Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 

4. Bapak H. Wahab Zaenuri, MM, selaku dosen pembimbingan yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
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5. Segenap Dosen dan staff pengajar jurusan D III Perbankan Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang. 

6. Kepala kantor cabang BNI Syariah Semarang beserta seluruh karyawan 

yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan meluangkan waktu, 

tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan maupun pengarahan 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

7. Orang tua lahir batin serta seluruh keluarga yang telah senantiasa 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses mengenal diri. 

8.  Sahabat-sahabat ku, yang senasip sepenanggungan serta seluruh orang 

yang pernah  hadir dalam hidup penulis, Terima kasih teleh mengajarkan 

arti hidup.  

9. Serta pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis hanya 

mampu menghaturkan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Teriring do’a semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada 

kita semua, Amin. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya 

penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

  Semarang,  12   Juni 2013 

Penulis, 

 

Abdullah Zaki 


