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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmannirrohim, 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pencatatan 

dan Penagihan Piutang pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)” 

Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada junjunan kita Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua 

sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan jejak langkahnya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kasih                 

sayang-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

2. Bapak dan Ibu tercinta yang selama iniselalu 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 sederhana yang 

indah untuk kalian. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Universitas Widyatama. 

5. Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing                  

yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam 

memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir Ini. 

6. Seluruh Staf Pengajar dan Dosen-dosen Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuaan. 
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7. Untuk Kaka dan Adik saya Anik Wantrisnawati Ahmad Irfan Efendi yang telah 

memberikan semangat, sumber kekuatan, motivasi dan pengorbanan yang 

sangat berarti untuk saya dan juga untuk adik saya tercinta Jaka Satria Putra 

Ichsan yang selalu memberikan canda dan tawa supaya saya tidak stres dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir Ini. 

8. Untuk Seluruh Keluarga Besar di Makasar, Bojonegoro dan Cimahi terima 

kasih atas doa, semangat dan dukungannya. 

9. Untuk Bunga Hilwa Putri dan Hilda Meliana yang selalu memberikan 

dukungan, semangat serta doanya sehingga Tugas Akhir ini akhirnya 

terselesaikan. 

10. Untuk Sahabat-sahabat 58 yang tak terlupakan, Openk, Toni, Botak, Asep, 

Petrus, Chucky terimakasih atas kebersamaannya selama ini. 

11. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 Program Studi Akuntansi Diploma III 

Allan, Gaga, Bynun, Fly, Unyil dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas beberapa tahun yang penuh kesan ini. 

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. 
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