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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tugas akhir 

ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang Tugas Akhir pada program 

studi D3 Jurusan Perbankan dan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Dalam tugas akhir ini penulis dapat melaksanakan praktek kerja dan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “PROSEDUR PEMBERIAN 

KREDIT MULTIGUNA MAPAN (KMM) PADA PD.BPR ARTHA 

GALUNGGUNG KANTOR PUSAT TASIKMALAYA” 

Mengingat adanya keterbatasan atas kemampuan dan pengetahuan, penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan 

sebagaimana yng diharapkan. Oleh karena itu penulis senantiasa menerima kritik 

dan saran yang bersifat membangun. Walaupun demikian penulis berharap agar 

Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah 

memberikan kasih sayangnya yang tidak ternilai dan memberikan dukungan baik 

moril maupun materil tanpa henti-hentinya. 

Di kesempatan ini penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan umur serta kesehatan. 

2. Mamah dan Bapak yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, dan 

memberikan doa yang terbaik. 
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3. Prof Dr. H. M. Rudi Priyadi Ir, MS., Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

4.  Dr, H Dedi Kusmayadi  S.E., M.Si.Ak.,CA. selaku ketua Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi. 

5. Bapak Heri Herdiana, S.E., M. Si. selaku Ketua Program Studi D3 

Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

6. Bapak Heri Herdiana, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

7. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan lingkungan Fakultas Ekonomi yang 

telah membantu selama proses belajar saya di Universitas Siliwangi. 

8. Pengurus Himpunan Vokasi Keuangan dan Perbankan (HMVKP) Periode 

2017-2018 dan periode 2018-2019 . terimakasih telah menjadi bagian dari 

pengalaman organisasi penulis. 

9. Teman-teman Divisi SBO yang telah memberikan dukungan serta 

semangat dan doa untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Terimakasih juga kepada anak-anak Staf Harian HMVKP (SBO)   

(Fazrie,Rico,Cika,Elsya,Chyntia) yang selalu memberikan dukungan,doa 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Teman-teman kelas C angkatan 2016. Kita sama-sama berjuang demi 

membuktikan jati diri dan tanggungjawab kita kepada keluarga. 

12. Terimakasih kepada kang Amarulloh yang selalu memberi arahan dan 

dukungan, doa serta memberikan motivasi saya untuk bisa melaksanakan 

Tugas Akhir ini. 
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13. Dedeh Mirasih selaku direktur Utama PD.BPR Artha Galunggung yang 

telah menerima, membantu dan memberi arahan saat praktek kerja. 

14. Dadan Rusdinar ketua bagian bisnis PD.BPR Artha Galunggung yang 

telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan saat magang. 

15. Sahabat seperjuangan yaitu Suarihansyah surai, Indi windiyansah, Aran 

jumiran, Jimi puta Budiman yang telah ngasih dukungan dan doa . 

16. Bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas 

bantuan dan do’anya penulis ucapkan terima kasih. 

Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda atas semua amal 

baik semua pihak. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

 

Tasikmalaya, 27 Juni 2019 
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