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dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI VIRTUAL  ACCOUNT PADA 

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KCP CIAWI 

TASIKMALAYA“  dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi 

besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya hingga kepada 

umatnya hingga akhir jaman, aamiin  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan 

bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Kedua Orang Tua selaku yang sangat dicintai oleh penyusun yang selalu 
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banyak meluangkan waktu, memberi arahan dan masukan lainnya yang 
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8. Bapak dan ibu Dosen Program Study D-3 Perbankan dan Keuangan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu dan 

membantu penulis selama menempuh studi. 

9. Bapak Wursan, ir selaku Pimpinan di BNI Kantor Cabang Pembantu 

Tasikmalaya yang telah bersedia Menerima penulis untuk melakukan 
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10. Seluruh karyawan  Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya yang 

telah membantu penulis dalam kegiatan sehari-hari di Bank. 

11. Rekan rekan angkatan 2016 yang tak hentinya saling memberikan 

semangat satu sama lain. 

12. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Semoga kebaikan kalian 

mendapatkan balasan yang terbaik dari Alloh SWT. 

 

Penulis Menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan. Untuk 

itu penulis dengan senang hsti menerima keritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak yang membaca.  
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kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Penyusunan 
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