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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karunia-Nya yang selalu menyertai saya. Dengan anugerah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran Pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Regional Tasikmalaya Dalam Menangani Penyalahgunaan 

Keuangan Bagi Bank Umum” dapat terselesaikan dengan baik.  

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat dukungan serta bantuan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan 

yang penulis jalani. 

2. Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

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

Perbankan dan Keuangan. 

5. Dede Arif Rahmani, S.Pd., M.M. selaku pembimbing I yang sudah 

mendampingi selama proses pembuatan tugas ahkir serta memberi bimbingan 

dan pengarahan sehingga penulisan tugas akhir ini berjalan dengan lancar. 
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6. Hj. Noneng Masitoh, Ir., M.M. selaku pembibing II yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Dalam memberikan pengarahan dan 

petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh dosen Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dari awal 

perkuliahan hingg diselsaikannya tugas akhir ini. 

8. Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah 

membrikan ilmu, bimbingan dan kemudahan selama masa perkuliahan. 

9. Edi Gandara Permana., S.E., M.M. selaku pimpinan Otoritas Jasa Keungan 

Regional Tasikmalaya yang telah menerima Penulis selama praktek kerja. 

10. Terimakasih banyak kepada teman-teman program studi perbankan dan 

keuangan yang sudah berjuang dalam Program  Studi D-3 Perbankan dan 

Keuangan.  

Untuk itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir 

ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang 

membangun dalam tugas ahkir ini baik dari dosen pembimbing dan dari teman–

teman mahasiswa dan pembaca tugas ahkir ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. 
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