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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘alaikum wr. Wb. 

      Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

      Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar 

kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang 

lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta 

rahmat bagi seluruh alam semesta. Amin  

   Tugas akhir yang berjudul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 

PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA” ini disusun untuk 

memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md) dalam bidang Keuangan dan Perbankan Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

      Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan 

serta bimbingan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak 

dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa 

sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik 

bagi penulis, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati 

perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dra. Nurfauziah, MM, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 



 

v 
 

2. Aidha Trisanty, SE., MM dan Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA, selaku 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberi bimbingan, saran dan 

petunjuk hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, 

3. Para dosen dan karyawan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu baik dalam kegiatan 

akademis maupun administratif, 

4. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan terbesar secara 

spritual, moril dan material sehingga penulis dapat menjalani tahapan demi 

tahapan dalam kehidupan, 

5. Keluarga besar Banyuwangi, Pati, dan Malaysia yang selalu memberikan 

semangat, 

6. Teman-teman kos yang selalu memberikan kehangatan persahabatan, terutama 

kepada Dwitha Cahyani (si witul) dan juga Rohima Safitri (imo), serta Brety 

Wijayanti (si tante),  

7. Dan banyak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang telah 

membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

      Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan 

keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu 

penulis mohon maaf atas segala kekurangan. 
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