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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT , karena atas 

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

yang berjudul “PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN 

BATARA PENGSIUNAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA 

(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TASIKMALAYA“ tepat pada 

waktunya. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah 

limpahakan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW , beserta keluarganya, 

sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih turut dengan ajarannya, Amin. 

 Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam memperoleh Geral Ahli Madya pada Program Studi Diploma III 

Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulisan banyak mendapat saran, 

dorongan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang merupakan 

pengalaman yang tidak dapat  diukur secara materi, namun dapat membukakan 

mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah 

guru yang terbaik bagi penulis. 

 Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

Orang tua yang penulis paling sayangi Bapak Agus Zaenal Arifin dan Ibu Dede 

Komariah serta keluarga dari bapak maupun ibu yang tiadak hentinya 
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memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, do’a pengorbanan yang sangat 

luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan 

lancar. 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. MS selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. H. Beben Bahren, SE., M.S. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya 

3. H. Heri Herdiana, S,E.,M.Si. selaku Koordinator Program Studi   D-3 

Keuangan dan Perbankan, dan Pembimbing II  yang telah memberikan 

bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

4. Ir. Noneng Masitoh, MM. selaku Pembimbing 1 yang selalu bersedia 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, Pemikiran beliau 

sangan terbuka dan sangat membantu penulis dalam keadaan sulit. 

5. Yuyun Yuniasih,S.E.,M.Si selaku wali dosen yang selalu memberi 

masukan dan motifasi membangun kepada saya. 

6. Bapak/Ibu Dosen, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi, yang telah memberikan bimbingan serta bekal ilmu 

sehingga sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Segenap pimpinan dan seluruh staf Karyawan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya yang telah meneima penulisan 

dalam kegiatan praktek kerja dan membantu menyelesaikan penyusunan 

tugas akhir ini. 
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8. Teman – teman Manajemen Keuangan dan Perbankan Angkatan 2014, 

terima kasih atas kebaikan dan bantuan kalian yang sangat berharga untuk 

penulisan. 

9. Terima kasih kepada Rangga Apriana atas motivasi dan do’anya, sosok 

sederhana yang setia menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka 

dan selalu memberikan warna hidup yang indah bagi penulis. 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis Amin. 

Penulis menyadari bahwa menulis Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan datang. Mohon 

maaf jika penulis mempunyai banyak salah karena sesungguhnya tidak ada 

manusia yang sempurna didunia ini dan kesempurnaan hanyalah milik Allah 

SWT. Akhir kata Tugas Akhir ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya 

serta berguna bagi penulis Akhir kata Tugas Akhir ini dapat di gunakan 

sebagai mana mestinya serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca yang  berminat pada umumnya. 

 

Tasikmalaya, Mei 2018 
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