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PERNYATAAN ORSINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deudeu Raisya Rohmatilah Hakim

NIM : 183404005

Prodi : D-3 Perbankan dan Keuangan

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir ini, adalah asli dan belum pernah diajukan

untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya) baik di Universitas

Siliwangi maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya

sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah

ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan

norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Tasikmalaya,  Mei  2021

Deudeu Raisya Rohmatilah H

183404005
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LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang

selalu memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini

dan Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan syafaatnya dan kecintaannya

kepada umatnya.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang yang sangat sayangi:

Bapak dan Mamah Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk

Bapak (Iwan Lukmanul Hakim) dan Mamah (Yani Eli Yani) yang telah

memberikan penulis kasih sayang, serta dukungan secara materi maupun moral,

selalu mendoakan penulis dan selalu menasehati penulis agar menjadi orang yang

sukses.

Kakak – kakak dan Adik – adik Tercinta

Sebagai tanda terimakasih penulis kepada kakak penulis (Khaladazia Fitriani

Hakim dan Haikal Fatwa Afandi) juga adik – adik penulis (Sabda Ifada Hakim,

Hajj Fazwa Ditty Hakim dan Jeedya Kimaraji Hakim) , terimakasih sudah

memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Sahabat Tercinta

Untuk sahabat penulis (Khairani Fadlillah Islami, Mila Nurkamilah dan Nanda

Amelya Eka Putri) yang telah menemani penulis dari semasa SMA sampai

kuliah, yang selalu memberikan dukungan moral serta material, saran dan

motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini. Dan sahabt kuliah penulis (Intan

Mutiara Lestari, Mima Aldzilla, Yuni Agnestian, Sri Wulan Dari, Dhinda Deni

Saputra, Prima Azzahra) yamg selalu memberikan saran dalam mengerjakan tugas

akhir ini.



ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulisan tugas akhir yang

berjudul “Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Debitur dalam

Pelaksanaan Pemberian Kredit Konsumer Pada PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemerintah

Kota Tasikmalaya” dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Ahli Madya pada Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan. Penyusunan

tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rudi Priyadi, Ir., M.S selaku Rektor Universitas Siliwangi.

2. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si.Ak., CA., CPA. Selaku Dekan

Fakultas Ekonomi.

3. Ibu Hj. Noneng Masitoh, Ir., M.M selaku Koordinator Prodi D-3

Perbankan dan Keuangan dan selaku dosen wali yang telah memberikan

dorongan motivasi kepada penulis selama menempuh ilmu di Program

Studi D-3 Perbankan dan Keuangan.

4. Ibu Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran,

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
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5. Bapak Agi Rosyadi S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran,

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu

dan motivasi nya selama saya melaksanakan perkuliahan.

7. Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

8. Para Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah

memberikan ilmu, motivasi, arahan dan bimbingan nya selama saya

melaksanakan kegiatan magang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tugas akhir ini

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengaharapkan

kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya tugas

akhir ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya

kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan – kesalahan di dalam tugas akhir

ini dan penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membutuhkan.

Tasikmalaya, 31 Mei 2021

Penulis


