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 ini yang berjudul “Tinjauan Atas Pengelolaan Piutang
Usaha Pada Perusahaan Sewa Mobil (Trac Astra)”
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 terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi
bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan Laporan Tugas
Akhir ini hingga dapat terselesaikan, kepada :
1. Ayah dan kakak-kakakku, serta seluruh keluarga besar terimakasih untuk
semua dukungan dan doanya. Tanpa kalian penulis bukanlah siapa-siapa.
2. Ibu Hj. R. Ait Novatiani, 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.
3. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi
Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi.
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4. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan
yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan sebagai
mahasiswa di Universitas Widyatama.
5. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Widyatama.
6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, D.E.A., selaku Rektor Universitas
Widyatama.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan
Pengurus Yayasan Universitas Widyatama.
8. Bapak R. Wedi Rusmawan, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen wali yang
selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan
Tugas Akhir ini.
9. Seluruh staf karyawan di Universitas Widyatama.
10. Terimakasih untuk Trac Astra Rent A Car Bandung beserta seluruh
stafnya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melakukan kerja praktek dan selama kerja praktek meluangkan waktu
untuk membimbing, memberikan informasi dan pengarahan kepada
penulis.
11. Kepada saudara kembarku tersayang Rena Nurhayati, terimakasih untuk
semua waktu dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
12. Terimakasih buat Nandan Riadi yang udah ngasih motivasi dan dukungan,
“you are special”.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku “d’ hah heh hoh” Resvina
Dwirani Ichsan, Yenna Agustina, Nofiana Dwi Rahayu, Nenden Permata
Hati, Indah Tri Utami, Melidyawati Rakhmat, dan Dian Noviyanti yang
sudah sama-sama saling memberikan dukungan dan motivasi dalam
penyelesaian laporan Tugas Akhir ini. Kalian sahabat terbaik.
14. Buat Ayu, Fadh, Dede Wulandika, dan temen-temen lain seperjuangan
yang sama-sama saling mendukung dalam menyusun Tugas Akhir.
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15. Buat Putri, Dede Farida, Ita, Felin, dan Hana yang sama-sama berjuang
pas sidang, terimakasih kita saling berjuang, saling mendukung.
16. Kepada teman-teman angkatan 2009 Akuntansi D-III, terimakasih untuk
kebersamaannya selama ini. Sungguh ini menjadi pengalaman yang
berharga buat penulis. Untuk teman-teman yang sama-sama sedang
mengerjakan Tugas Akhir, sukses buat kalian.
17. 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.
Akhir penulis memohon, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik
dan hidayahnya kepada kita sekalian dan semoga laporan Tugas Akhir ini
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 30 Juli 2012
Penulis

(Rina Nurhayatin)
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