
KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillaahirabbil’aalamin, dengan sujud dan bersyukur atas segala 

rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu Wata’ala 

kepada penulis, akhirnya atas kehendak dan perkenan serta bimbingan hidayah-

Nya Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian D3 Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi dari Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki 

adalah ibarat sebutir pasir ditepi pantai. Sekalipun Laporan Tugas Akhir ini masih 

jauh dan belum dapat dikatakan sempurna, penulis telah berusaha sebatas 

kemampuan penulis untuk dapat kiranya menghasilkan tulisan yang baik dan 

diharapkan berguna serta memberikan manfaat sebagai pengetahuan khususnya 

bagi penulis sendiri. Adanya keterbatasan ini membuka diri penulis untuk 

menerima segala bimbingan, petunjuk, kritik, dan saran yang baik, guna 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada orang tua penulis, Papa tercinta H. Rusli Effendi, S.H, Mama Tercinta 

Suwarni (Almh), dan Mami Isma Mulyanti yang selalu dengan penuh kasih 

sayang memberi serta membekali penulis pegangan hidup dan begitu banyak 

berbuat untuk masa depan penulis. 

 Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Wa-Inuth, Wa-Indah, 

Bunda, Dedey, Adik iparku Iyoy Yolieday, Aldo, Echa, yang dengan penuh rasa 

sayang memberi dukungan yang begitu besar kepada penulis. Laporan Tugas 

akhir ini juga penulis tujukan untuk Ayah tercinta Angga Kasmara yang 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

 Dalam rangka penulisan Laporan Tugas Akhir  ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai dari ibu Tetty Lasniroha ,S.E., M.Si. 

selaku pembimbing yang memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, dan saran 

kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir  ini, karenanya dalam 



kesempatan ini pula penulis secara khusus dengan merendahkan hati 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga 

amal dan ibadah beliau khususnya dalam mengamalkan ilmu mendapatkan 

ganjaran pahala dari Allah Subhanau Wata’ala, Amien. 

 Di samping itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Yth. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

2. Yth. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Universitas Widyatama Bandung.  

3. Yth. Ibu Weny Sintawati, selaku Kepala Cabang PT Multindo Auto Finance 

Kantor Cabang Bandung. 

4. Yth. Ibu Lina Herlina, selaku Operation dan juga selaku Pembimbing Kerja 

Praktek di PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung. 

5. Yth. Seluruh Karyawan/Karyawati PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang 

Bandung. 

6. Yth. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan segenap Staff serta 

Karyawan/Karyawati  Universitas Wudyatama. 

7. Keluarga tercinta, yang dengan penuh rasa kasih sayang telah banyak 

mendorong, membantu serta membimbing penulis. 

8. Sahabat baik dan rekan-rekan penulis di kampus tercinta : Ratna ”Neney” 

Puspita Sari, Di”Kiki”a, Maria C S, Putri, Gina, Vini “unyil” dan rekan-rekan 

di Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang 

telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

9. Rekan-rekan 79’s music studio : Abah Indra Racing dan Ateu tercinta, Randy 

Ehem, Yanggie, Manda, Iko To-Leo, M4V3R1CK 79, Epul, Uchip, Mpitung, 

Heddy, A sandi, dan semuanya yang memberikan semangat dan dukungan 

yang chaiyo sekali untuk penulis untuk segera lulus kuliah. makasih sangat ya. 

 

 

 



Pada akhirnya penulis memanjatkan do’a mudah-mudahan dengan 

selesainya Laporan Tugas Akhir  ini, Allah Subhanahu Wata’ala berkenan 

memberikan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya bagi kita semua, Amien. 

 

Bandung, Desember 2007 
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