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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENCATATAN, 

PENYUSUNAN, PENGELOMPOKAN DAN PELAPORAN PIUTANG.” 

 Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma 

III Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak sebagai masukan untuk waktu yang akan datang. 

 Bersama ini pula, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi 

bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini hingga dapat terselesaikan, kepada : 

1. Alm. Ibu Prof. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

3. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

4. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi. 

5. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., Selaku Wakil Ketua 

Program Studi Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi. 
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6. Ibu Debbie Christine, S.E.,M.Si.,Ak., Selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, membimbing dan 

memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis sampai selesainya 

Laporan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan sebagai 

mahasiswa di Universitas Widyatama. 

8. Para staf perpustakaan dan staf sekretariat Akademik Universitas Widyatama 

yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama penyusunan Laporan 

Tugas Akhir.  

9. Kedua orang tua, kakak dan keluarga tercinta yang selama ini selalu 

mengiringi langkah saya dengan penuh cinta, kasih sayang, bantuan, 

dukungan, arahan dan doa yang tiada henti tanpa keluh kesah. Semoga Tugas 

Akhir ini menjadi kado yang indah untuk kalian. 

10. Terimakasih untuk PT. Pegadaian (Persero) beserta seluruh stafnya, yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik 

dan selama kerja praktik meluangkan waktu untuk membibing, memberikan 

informasi dan pengarahan kepada penulis. 

11. Untuk sahabat-sahabat terbaikku, Puji Dwi Lestari, Tria Fitriani, Nadia Ratu 

Chairuni, Hesti Amilia, Juwita Gandani, Fauzia Fadhila, Bayu Setiaji, Doni 

Lesmana, adhitia Taufan dan teman-teman cbstore terima kasih atas 

kebersamaan yang indah, yang tak akan terlupakan sampai kapanpun. Sahabat 

itu tidak harus sejalan, sama dan terus bersama justru pada jarak tertentu 

kalian akan “lebih indah” terlihat. 

12. Buat Tita Juwita, Mentari Lingga, Yayu Kharisma dan teman-teman lain 

seperjuangan yang sama-sama saling mendukung dalam menyusun Tugas 

Akhir. 
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13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan berlipat ganda. 

Tiada lain harapan dari penulis, semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah mengorbankan baik tenaga maupun 

waktu serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

Bandung, 10 Juli 2013 

      Penulis 

 

 

 

         (Ina Herlina) 

 

 

 

 


