
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas nikmat-Nya yang tidak 

terhingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas akhir ini. Shalawat dan 

salam senantiasa terlimpahkan pada nabi Muhamad SAW. 

Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Ahli madya (A.Md) di Fakultas Bisnis Manajemen D3 Universitas 

Widyatama. 

Saya menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar 

karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 

Terselesaikanya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan 

materil dan non-materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku rektor Universitas 

Widyatama Bandung 

2. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung 

3. Bapak Ryan Kurniawan. S.E,. M.M sebagai ketua prodi program studi 

Manajemen & Bisnis Universitas Widyatama 

4. Ibu Dr.Mariana Rachmawati. S.E., M.M sebagai dosen pembimbing saya 

yang telah memberikan bantuan akademik yang begitu besar sehingga 

dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar.  
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5. Kedua orang tua saya H.Wawan Sukwana BS & Hj.Euis Sugiawati BS, 

yang telah memberikan beribu-ribu kasih sayang, perhatian serta motivasi 

untuk saya dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. Saya begitu bangga 

mempunyai orang tua hebat seperti mereka. 

6. Bapak Pipin Sukandi S.E., M.M selaku dosen mata kuliah Metode 

Observasi Laporan. 

7. Calon suami saya Desandy Frasusan nuriman yang senantiasa menemani 

saya dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, Terima kasih untuk segala 

kasih sayang yang telah dicurahkan. 

8. Kedua  kakak laki-laki saya H.gun-gun gunawan dan Vilga vilgiawan serta 

kedua kakak ipar saya Vina Primasarai & Sandra Hadrianti yang sudah 

memberikan motivasi untuk saya. 

9. Ibu Gita Rosita Manager Bank BJB jakarta cabang kapuk yang membantu 

saya dan terus memberikan motivasi untuk saya. 

10. Seluruh keluarga besar Bank BJB cabang Majalengka khususnya untuk 

Mamih Cacan Selaku Manager BJB Cabang Majalengka, A Rumanige 

Suhasmoro selaku staf  marketing BJB cabang Majalengka, Bapak Deden  

selaku Manajer Komersial & Mikro, terima kasih atas kemudahan dan 

kerja sama nya, sukses selalu umtuk BJB Cabang Majalengka.   

11. Kedua calon mertua saya H.Iman Hudarisman dan Hj.Tetty susanti yang 

senantiasa memberikan perhatian dalam proses pengerjaan Tugas akhir ini 

selayaknya kepada anak kandung sendiri. 
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12. Seluruh keluarga besar BS yang ada di Talaga, Majalengka dan Jakarta. 

13. Sahabat saya Gina supriatin dan Farah Nabilah yang senantiasa menemani 

saat suka dan duka, terima kasih untuk persahabatan yang berkesan ini. 

14. Teman dekat saya Dini andriani, Susi susilowati, Adhelina silitonga, 

Nanda ayu novila dan Arfani anggun yang senantiasa menghibur saya. 

15. Seluruh dosen pengajar serta seluruh staff universitas Widyatama, 

khususnya dosen pengajar dan staff fakultas Bisnis Manajemen D3. 

16. Teman-teman fakultas bisnis manajemen D3 angkatan 2011 Universita 

Widyatama Bandung. 

17. Seluruh pihak yang  membantu penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman 

dan kemampuan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khusus 

nya untuk penulis dan umum nya untuk semua pihak. Terima Kasih. 

 

 

Bandung, Mei 2014 

 

   

Penulis 
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