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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir   yang   berjudul   “FUNGSI DAN PERAN SISTEM INFORMASI 

DEBITUR (SID) DALAM SELEKSI PEMBERIAN KREDIT KEPADA CALON 

NASABAH PADA bank bjb KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN 

CIREBON”. 

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Keuangan Perbankan STIE 

Ekuitas Bandung. 

Penulis mendapatkan banyak sekali doa, bantuan, dan dukungan dari 

berbagai pihak dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karena itu, pada 

kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada orang tua maupun keluarga yang tak henti-hentinya 

memberikan doa, semangat dan kasih sayangnya yang luar biasa kepada penulis, 

juga kepada pihak-pihak lainnya antara lain : 

1. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. Selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi ( STIE ) Ekuitas Bandung. 

2. Dr. Iim Hilman, SE., MM. Selaku ketua program studi D3 Keuangan dan 

Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Ekuitas Bandung, dan 
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Reni Marlina, SE., MM. Selaku sekretaris program studi D3 Keuangan 

dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Ekuitas Bandung. 

3. H. Rochadi Santoso, SE., MH. Selaku dosen pembimbing atas bimbingan, 

masukan, dan arahan yang telah diberikan. 

4. Keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan, baik berupa moriil 

maupun materiil, serta senantiasa memberikan doa dan semangat 

supernya.  

5. Seluruh staff dosen khususnya staf dosen di program studi D3 Keuangan 

dan Perbankan yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.  

6. Hj. Hendrati Dwi Mulyaningsih, SE., MM. terimakasih atas motivasi dan 

bimbingan yang selalu diberikan. 

7. Keluarga besar Himpunan Keuangan Perbankan, terimakasih untuk segala 

keceriaan dalam canda tawa, menjadi teman berbagi suka dan duka yang 

senantiasa memberikan segala bentuk pelajaran yang sangat berarti dan 

ANTUSIAS..You’re my best friends ever. 

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala 

bentuk bantuannya hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.  
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna, masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Oleh 

karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan 

kesalahan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. 

 

 

Bandung, Juni 2012 
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