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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul 

“Prosedur Pencairan Kredit KPR BTN Mikro yang dilaksanakan di PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tasikmalaya” dengan lancar 

sesuai waktu yang telah ditentukan.  

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar ahli madya pada program studi Perbankan dan Keuangan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai 

pihak yang telah membantu segala hal yang dibutuhkan dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini. Perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat 

yang sebesar-sebesarnya kepada: 

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

Tasikmalaya. 

2. Dr. H. Dedi Kusmayadi., SE., M.Si., Ak., CA., sebagai Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi. 

3. Heri Herdiana., SE., M.Si., sebagai Ketua Prodi D-III Manajemen Keuangan 

dan Perbankan. Dan juga sebagai Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan serta petunjuk dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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4. Agi Rosyadi., S.E., M.M., sebagai Pembimbing II yang telah membantu dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

5. Hj. Iis Surgawati., S.E., M.Si., sebagai Dosen Wali yang telah memberikan 

ilmu dan bimbingan selama proses belajar mengajar di Universitas Siliwangi. 

6. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah banyak membantu penyelesaian perkuliahan. 

7. Kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian 

serta do’a tiada henti dan telah memberikan kepercayaan kepada penulis, 

semangat dorongan moril maupun materil sehingga terselesaikannya laporan 

tugas akhir ini. 

8. Seluruh karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Kota Tasikmalaya yang telah menerima penulis dengan baik untuk 

melaksanakan kegiatan praktik kerja. 

9. Seluruh teman kelas WEB-C yang telah memberikan pengalaman terbaik 

selama di Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam kelancaran laporan tugas akhir ini. 

Semoga Allah SWT, senantiasa membalas amal kebaikan yang berlipat 

ganda. Amiin. Penulis menyadari dalam pembuatan laporan tugas akhir ini masih 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dan dapat sekiranya untuk dilakukan peninjauan kembali 

terhadap pembahasan yang ada demi kebaikan perkembangan ilmu pengetahuan 
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untuk masa yang akan datang. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Tasikmalaya, Juni 2019 

 

Penulis  

 

 


