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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.  

Penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penyaluran Take over 

Kredit Purna Bhakti (Pensiunan) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pemkot Tasikmalaya” ini 

bertujuan sebagai salah saut syarat penyelesaian studi untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya pada program studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. Dalam proses penyusunan Tugas akhir, penulis mendapat 

banyak bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati 

perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

Tasikmalaya. 

2. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

3. Hj. Noneng Masitoh, Ir., M.M. selaku Koordinator Program Studi D-3 

Perbankan dan Keuangan. 
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4. Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, memberikan ilmu serta arahan yang sangat berharga bagi 

penulis selama menyusun tugas akhir ini. 

5. Agi Rosyadi, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu, memberikan ilmu serta arahan yang sangat berharga bagi penulis 

selama menyusun tugas akhir ini. 

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya.  

7. Gema Anugrah Perbawa selaku Pemimpin PT. Bank BJB Kantor Cabang 

Pembantu Pemkot Tasikmalaya yang telah mengizinkan penulis untuk 

melakukan praktik magang dan telah membantu dalam proses praktik 

magang.  

8. Ihsan Sukmara Putra selaku Supervisor PT. Bank BJB Kantor Cabang 

Pembantu Pemkot Tasikmalaya yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan informasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir tepat pada waktunya.  

9. Robi Mustaqim (Staf Administrasi Dana dan Jasa), Wisnu Bawono (Staf 

Account officer Konsumer dan Ritel) dan Rima Irmayanti (Staf Account 

officer Konsumer dan Ritel) yang telah memberikan ilmu dan membantu 

selama proses praktik magang. 

10. Rekan – rekan kepengurusan KOPMA Universitas Siliwangi kabinet Abimata 

yang sudah memberikan ruang belajar, integritas serta kepercayaan diri 
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sehingga menjadi power supply terhadap penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 

11. Rekan – rekan tempat berbagi keluh dan kesah yaitu Dinda Tsanny Yolanda, 

Nurafifah Maulida, Putri Dwi Lestari, Reski Deris Setiawan, Lia Wiliya. 

12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

membalas semua amal kebaikan yang kalian berikan, Aamiin.  

Penulis sangat menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 

penyususnan Tugas Akhir ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, 

semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi orang 

banyak yang membacanya.  
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