
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya dan sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW, karena atas karunia serta izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PENCATATAN, PENILAIAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG TAK 

TERTAGIH (BAD DEBT) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

(PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG”. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar ahli madya di program studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini 

jauh dari kesempurnaankarena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. 

Namun besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang 

memerlukan. 

Meskipun banyak hambatan yang dialami penulis, namun berkat 

dorongan, bantuan, bimbingan, saran, fasilitas, dan dukungan dari beberapa pihak, 

maka semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, prnulis 

mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, kelancaran, dan kasih 

sayangnya. Alhamdulilah tugas akhirnya selesai. 

2. Kedua orang tua, Papa Idin Wahidin tercinta dan Mama Neni Kortinah 

tercinta yang tiada hentinya memberikan do’a, kasih sayang, pengorbanan 

waktu, pikiran, tenaga, dan materi yang tidak ternilai serta tak akan mampu 

terbalaskan dengan apapun. Kasih sayang yang tulus dalam membimbingku 

dan mendidikku hingga menjadikanku seperti sekarang ini. Serta Ketiga adik-

adikku tersayang Astuti, Nuri Nuryanah dan Kamila Ayu Lestari tercinta 

yang bisa menjadi penyemangat kecilku. Semoga AllahSWT selalu 

memberikan perlindungan dan kebahagiaan kepada kita semua. 
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3. Ibu Silviana., Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik dan keramahan 

sehingga tugas akhir ini selesai. 

4. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Sendi G. Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Universitas Widyatama. 

8. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Penguji yang telah 

hadir pada sidang penulis yang telah menguji dan memberikan arahan yang 

lebih baik dengan  keramahan sehingga dapat menyelesaikan sidang dengan 

baik. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu yang tidak 

ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

10. Seluruh staf Akademik dan Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan. 

11. PDAM Tirtawening kota Bandung yang telah mengijinkan penulis melakukan 

kerja praktik, penelitian, serta wawancara hingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan.  

12. Bapak Dedi Muhdiat selaku Ka. Bag penagihan PDAM Kota Bandung dan 

Ibu Novi selaku Ka. Sie verifikasi biaya yang telah membimbing dan 

memberikan arahan selama di PDAM hingga dalam pengerjaan tugas akhir 

sehingga dapat terselesainya dengan tepat waktu. 

13. Thanks to Randy Adam Kurniawan, yang telah ikhlas memberikan waktu 

tenaga serta pikiran-nya untuk menemani penulis, serta sebagai pemicu 

semangat penulis menyelesaikan tugas akhir dan untuk terus berusaha.  
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14. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 2013-2014 yang 

telah mengajarkan banyak hal tentang kekeluargaan dan organisasi. You’re 

inspiring for me guys. 

15. Staff Inti Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 2013-

2014 Melanie Anggarini, Hilda Berliana, Ricky Rian Fernandes, Rima 

Syarifudin, Andini Kartika, dan partner bendahara Hapsari Putri, i love you 

guys. 

16. Staff Inti Widyatama Accounting Competition IX Hilda Berliana, Rima 

Syaripudin, Hapsari Putri, Norma Yaredeta, Fika Ramadhany dan partner 

paling chubby Fitria Lisdiana yang telah menorehkan kenangan yang indah 

akan event ini. 

17. Anak-anak Taman LB yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, untuk 

kebersamaan dan kekompakannya, saking kompaknya kemana-manapun 

kompak barengan sampai masuk kelas pun harus barengan. 

18. Riska Aditya Larasati, Rita fathonah, Fauzi Akhmad, Kevin Julian, Sofan 

Mulya, Candra Lesmana dan Agung Permadi teman seperjuangan dari 

pertama masuk widyatama sampai sekarang dan sampai kakek nenek tetep 

barengan ya. 

19. Teh Roro dan kang Wildan, kang Eki dan kang Fajar yang telah memberikan 

waktunya untuk liburan bareng ke Yogyakarta dan untuk Do’a serta 

dukungan untuk Tugas Akhir ini. 

20. Kang Fikri, Mas Eka, Teh Suci Nurhanisa, Teh Elga yang selalu direpotin 

dengan pertanyaan-pertanyaan seputar judul apa yang mesti dijadiin buat 

tugas akhir dan sangat membantu masukan yang diberikan. 

21. Bapak Erick, Teh Saski Tissa, Laras, Hani, Rizki, Anggre, Mariska dan 

Seluruh Pegawai TMJK Consultan Tax yang telah memberikan masukan 

yang berguna bagi penulis. 

22. Serta pihak-pihak yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam 

penyelesaian tugas akhir ini 
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Penulis menyadari berkat bantuan dari pihak-pihak tersebut jugalah, 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan kasih sayang dan anugerah-Nya untuk bisa membalas kebaikan 

mereka. Mudah-mudahan tugas akhir ini bisa menjadi sebuah hadiah kecil untuk 

keluarga serta teman-teman dan pihak-pihak yang selalu memberikan semangat. 

Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas 

kebaikan Anda semua berikan. Amin.   

Bandung,      Agustus 2014 
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Dina Komariah 


