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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur ke hadiran Allah SWT karena berkat rahmat, 

karunia dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: 

” PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT  BNI WIRAUSAHA (BWU) PADA 

PT BANK BNI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU 

CIAMIS”.  Penulisan tugas akhir ini menarapkan salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelah Ahli Madya Program studi Perbankan dan Keuangan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

 Dalam penulis laporan ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan dalam pengumpulan data, tata cara penyusunan, pembahasan nasabah  

dan cara penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna mengingat ketertabasan 

dan kemampuan yang dimilki penulis. Namun penulis bersyukur berkat dorongan, 

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini dapat terselasaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis 

penulis imgin menyampaikan rasa terima kasih  kepada: 

1. Sri Nuryani Selaku ibu dan Rosidin Krisnawan selaku Ayah yang telah 

memberikan doa, dorongan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

2. Rosi dan Samba selaku kaka tercinta yang selalu memberikan Semangat. 

3. Bapak Prof Dr H. Rudi Ir. MS.,selaku selaku rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 
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4. Bapak H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si.Ak.CA. selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Bapak Heri Herdiana S.E., M.Si, selaku ketua program Studi D-3 

Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi, dan Selaku Dosen Wali kelas A 2016.  

6. Ibu Dedeh Sri Sudaryanti S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, 

masukan , dorongan, dan koreksi sejak awal sampai penyusunan Tugas 

Akhir ini selesai. 

7. Ibu Yuyun Yuniasih S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan masukan lainnya yang 

diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.. 

8. Bapak Danny Kurniawan selaku pimpinan di Bank BNI kantor Cabang 

Pembantu Ciamis. 

9. Seluruh karyawan Bank  BNI Kantor Cabang Pembantu Ciamis yang telah 

membantu penulis dalam kegiatan sehari-hari dibank 

10. Semua Kelurga Cemara, Suci, Tesa, Tanti dan Winda yang selalu   

memberikan semangat kepada penulis. 

11.  Kepada Teman baik  saya saat  kuliah Ira Lupi Alawiah yang selalu 

menemani setiap saat dan selalu meberikan motivasi dalam Penulisan 

Tugas Akhir Ini. 

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

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata kesmpurna. Untuk 

itu penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak yang membaca. 

Akhirnya penulis menyampaikan pemohonan maaf yang sebesar besarnya 

kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam penulisan penyusunan 

Tugas Akhir ini. Dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 

 

           

       Tasikmalaya, April 2019 
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