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KATA PENGANTAR 

 

  Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam  

yang tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita semua Nabi Muhammad 

SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbana dan keikhlasan telah 

mebimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu dari 

zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan semoga kita selaku umatnya 

mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti, amin ya robbal alamin. 
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Pembimbing I yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan 
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3. Yang Terhormat Ibu Hj. Noneng Masitoh Ir. M.M. selaku Dosen 

Pembimbing II  yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, 
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telah membimbing dan memberi nasihat selama proses perkuliahan 

penulis. 
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yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama proses 

perkuliahan. 

6. Ayahanda Tris Sutrisman dan Ibunda N. Elis Nenti Nurhayati tercinta, 

orang yang terhebat di dunia ini, orang yang tidak pantang menyerah 

dalam memberikan do’a, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan 

dan semangat disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu. 

Serta kepada sanak keluarga lainnya yang selalu mampu memberikan 

nasihat dan masukan. 

7. Terima Kasih kepada Diana Safitri yang tanpa hentinya selalu memberikan 

dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal 
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yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan praktek 

kerja. 

10. Terima Kasih Bapak Ardhika Gilang selaku karyawan di PT. Bank 
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Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
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