
 

vi 

 

KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil’alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga mampu 

menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “PELAYANAN CUSTOMER 

SERVICE DI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 

BANTEN KANTOR CABANG CIAMIS” untuk memenuhi salah satu syarat 

ujian guna memperoleh Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi D-3 Perbankan 

dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Dalam pengumpulan 

data, informasi mengenai penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali di 

bantu oleh berbagai pihak dimana pihak-pihak ini merupakan orang-orang yang 

berkontribusi besar pada penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini, maka penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

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 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Siliwangi sekaligus sebagai pembimbing I yang dengan tulus meluangkan 

waktu, memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam 

proses penulisan tugas akhir ini. 
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4. Agi Rosyadi, S.E., M.M selaku dosen pembimbing II yang dalam proses 

penulisan tugas akhir ini dengan tulus meluangkan waktu, memberikan 

ilmu, arahan, serta bimbingan kepada penulis. 

5. Dedeh Sri Sudaryanti, SE., M.Si sebagai wali dosen yang senantiasa 

memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis yang berguna 

salah satu penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh dosen Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi, telah banyak berjasa dalam meberikan 

ilmu semasa perkuliahan yang bermanfaat bagi penulis. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tugas akhir ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan 

pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya tugas akhir ini. 

Untuk itu penulis meminta maaf atas bila adanya kesalahan-kesalahan di dalam 

tugas akhir ini dan penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkannya Wassalamualaikum warrohmatulohhi 

wabarrakatu 

Tasikmalaya,....Maret 2022 

        Penulis 

 

        Septy Dwi Anissa 

 


