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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan segala puji bagi kehadirat Allah SWT, yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir 

ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau atas segala perjuangan dan 

pengorban-Nya, kita semua terbebas dari masa-masa kebodohan dan menuju ke masa-

masa yang berilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini dan sampai detik ini. 

Alhamdulilah, berkat taufiq, hidayah dan izin-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PENYALURAN 

KREDIT SERBAGUNA MIKRO DENGAN SISTEMPOTONG GAJI ATAU 

PAYROLL PADA PT. BANK “X” TASIKMALAYA”. Penyusunan Tugas Akhir ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada 

program studi D-3 Perbankan dan Keuangan. Laporan ini belumlah mencapai taraf 

sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan yang dihadapi 

dalam proses penyusunan dan penulisan Laporan Kerja Praktek ini serta keterbatasan 

ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan 

Allah SWT, semuanya dapat teratasi dan penulis lewati. 

Laporan ini juga tidak akan tersusun bila tidak mendapat dukungan dari 

berbagai pihak yang memberikan bantuan baik moral maupun spiritual. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada: 
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1. Prof. Dr. Rudi Priyadi selaku rektor Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak H. Beben Bahren, S.E., M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Tasikmalaya. 

3. Bapak Heri Herdiana, S.E., M.Si. selaku koordinator Program Studi D-3 

Keuangan dan Perbankan. 

4. Ibu Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si selaku dosen wali. 

5. Ibu Dedeh Sri Sudaryanti, S.E., M.Si dan Bapak Heri Herdiana, S.E., M. selaku 

dosen pembimbing yang telah memabtu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

7. Ibu Wina selaku pembimbing magang, Bapak Irshan, Pak Hendra, Pak Kusno, 

dan beserta seluruh staf karyawan/i yang telah memberikan data, bantuan, serta 

informasi kepada penulis dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir 

ini. 

8. Kedua orang tua, ibu ayah dan juga kakak. Yang senantiasa memberikan 

dukungan moral maupun material dukungan kepada penulis agar selalu semangat. 

Tiada yang dapat penulis berikan kecuali rasa hormat, terima kasih, dan cinta 

yang sedalam-dalamnya. 

9. Terima kasih atas masukan dan dorongan kepada sahabat-sahabat penulis Yayu 

Mulyati, Rinrin Nurannisa R, Dhea mahardianti U, Rusmayadi, Sipa Patimah P, 
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anak-anak Keuangan dan Perbankan Kelas B IBERIA est 2015 serta teman-teman 

semuanya yang tidak disebutkan satu persatu namanya. 

10. Ilman Hilmi Oriza yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan memberikan 

bantuan kepada penulis. Terimakasih !!!! 

11. Kepada seluruh mahasiswa UNSIL yang tidak mungkin disebut namanya satu 

persatu, terima kasih atas informasi dan bantuan kalian berikan, khususnya 

teman-teman seangkatan Keuangan dan Perbankan 2015 salam sukses kawan 

seperjuangan, adek tingkat angkatan 16, angkatan 17, terima kasih atas segalanya. 

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, walaupun begitu banyak bantuan dari berbagai 

pihak, bukan berarti penyusunan Tugas Akhir ini dianggap sudah sempurna, tetapi 

masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis maupun dari segi 

penyampaian materi. Hal ini merupakan keterbatasan kemampuan dan ilmu 

pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun sangat dihargai demi kesempurnaan penyusunan penulisan Tugas 

Akhir ini. 

 

 


