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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu, 

      Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang selalu 

mencurahkan segala kasih sayang-Nya, segala rahmat dan karunia-Nya dan segala 

nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tugas Akhir dengan judul: “Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti Pada 

Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Berung“. Tugas akhir ini 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma-III Jurusan 

Akuntasi pada Direktorat Vokasi Universitas Sangga Buana Bandung. 

        

      Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

adanya krtikit dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk dapat 

dijadikan perbaikan bagu penulis di masa yang akan datang. 

       

      Selama penyususnan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dorongan, masukan dan semangat yang sangat berarti dari berbagai pihak. Penulis 

berharap, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi mahasiswa jurusan akuntansi direktorak vokasi pada umumnya.  
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      Dengan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak Yus Rusyana 

dan Ibunda Neneng Herlina tercinta yang telah membimbing, mendidik, dan 

memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil, yang juga 

senantiasa memberi do’a, dukungan dan motivasi demi kelancaran studi dan tugas 

akhir kepada penulis dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang sehingga 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaiikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT 

selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan yang tiada terbatas dan semoga 

hasil tugas akhir ini bisa membuat Ayah dan Mama bangga. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarmya kepada Bapak Surya 

Ansori.,SE.,MM. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran, serta mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini. 

       

     Penulis menyadari penyusunan laporan tugas akhir ini tidak mungkin dapat 

terlaksana tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang tak terhingga 

kepada : 

1. Yth. Bapak Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., PIA., CfrA., CRBC selaku 

Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

2. Yth. Bapak Dr. Ir. R.  Didin Kusdian, MT. selaku Wakil Rektor I Universitas 

Sangga Buana YPKP Bandung. 
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3. Yth. Ibu Memi Sulaksmi, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas 

Sangga Buana YPKP Bandung. 

4. Yth. Bapak Dr. Deni Nurdyana Hadimin, Drs.,M.Si. selaku Wakil Rektor III 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

5. Yth. Bapak Ahmad Munandar, ST., MT selaku Direktur Vokasi Universitas 

Sangga Buana YPKP Bandung. 

6. Yth. Ibu Yuli Nawangsasi, SE., M.Si.,Ak. selaku Ketua Program Studi 

Diploma III Akuntansi Direktorat Vokasi Universitas Sangga Buana YPKP. 

7. Yth. Bapak Ade Kurnia, SE., MM selaku Dosen Wali Diploma III Akuntansi 

2017 Universitas Sangga Buana YPKP Bandung yang telah membantu 

penulis selama perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen dan Staff Direktorat Vokasi, khususnya jurusan Diploma III 

Akuntansi atas pengajaran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis 

selama menempuh perkuliahan di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung 

9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa yang tak terhingga 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. 

10. Keluarga Besar UKM CREASA yang telah memberikan didikan, dan 

pengalaman berorganisasi sehingga menciptakan rasa kekeluargaan yang 

begitu erat selama penulis menjadi pengurus. 

11. Ibu Ayu dan Ibu Diny selaku Account Officer Bank BJB Kantor Cabang 

Pembantu Ujung Berung dan Bapak Adhitya selaku back office Bank BJB 

Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung yang telah banyak membantu 

penulis dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. 
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12. Sahabat Seperjuangan Dwi Apriliani, Tifa Solihat, Astiani Nuramsi, Silmi 

Setiawati yang telah berjuang selama tiga tahun dan menciptakan rasa 

persahabatan yang begitu dekat yang tak akan pernah terlupakan dalam 

kehidupan penulis. 

13. Teman Seperjuangan program studi DIII Akuntansi angkatan 2017 yang telah 

berjuang selama tiga tahun dan menciptakan rasa kebersamaan yang begitu 

dekat dan bermakna bagi kehidupan penulis. 

14. Kakak-kakakku, Nurul Fajrin Oktaviani, Amd. dan Ira Setiawati, Amd. yang 

telah meluangkan waktu untuk membantu dan memotivasi penulis dalam 

proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 

15. Rekan Praktik Kerja Lapangan Winda Meliyani Kurniadi, SE.Ak yang telah 

banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 

16. Sahabatku Natalia Diana yang selama ini selalu memberikan kebahagiaan, 

dukungan serta do’a nya.  

17. Untuk yang selalu memberikan perhatian, semangat, dorongan, dan do’a 

untuk penulis, Ahmad Prasetiaji, S.Ag terimakasih atas segala dukungan 

secara moril dan materil yang telah diberikan. 

18. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu per-satu yang telah 

banyak membantu dan memberika do’a demi kelancaran penulis dalam 

menyusun Tugas Akhir ini.  

 

 Penulis berharap sebuah karya tulis sederhana ini dapat berguna 

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca serta segala pihak yang terkait 
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dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Akhir kata jazakumullahu khairon 

katsiro (semoga Allah memberi balasan yang lebih baik) dan semoga Allah 

selalu melimpahkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyusun Tugas Akhir ini. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

       Bandung, Agustus 2020 

        Penulis, 

 

 

 

Vidia Berliana 


