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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya serta Karunia-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS

PENGELOLAAN PIUTANG PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL

X BANDUNG”. Adapun maksud serta tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir

Program Studi Akuntansi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih

kurangnya dan masih jauh dari sempurna akibat masih kurangnya pengalaman dan

pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan

penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari

adanya kerjasama, dukungan moril dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang atas restu, hidayah dan karunia yang diberikan-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Kedua Orang Tua tercinta mamah Ani dan (Alm) Bapak Syamsudin yang

selalu memberikan bantuan moril maupun materil serta semangat, doa, dan
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kasih sayang yang begitu besar yang tiada henti kepada penulis, semoga ini

menjadi kado kebahagiaan untuk mereka.

3. Untuk Kakak-kakak ku Astika, Eva, Mas Aris, Aa Iir, dan keponakanku

Alunan, Qaisha terimakasih selalu memberikan semangat, nasehat dan

hiburan kepada penulis.

4. Untuk Ahmad Priadi yang selalu memberikan waktu, semangat selama masa

perkuliahan sampai pengerjaan laporan ini berakhir.

5. Yang terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., MM. Ak, CA selaku

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Yang terhormat Ibu R.Ait Novatiani Hj., S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen

pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta

memberikan petunjuk untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

7. Bapak DR. H. Islahuzzaman,S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas

Widyatama

8. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama

masa perkuliahan.

10. Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan

yang telah diberikan
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11. Sahabat-sahabatku Vidya, Tari, Hera, dan Dwie Tumbelaka terimakasih telah

membantu dan memberikan semangat serta waktunya kepada penulis.

12. Teman-teman terbaiku selama masa perkuliahan ini Saviela, Jani, Veter,

Fauzan, Nurul, Fauzi, Cindy, Sofan, Isni yang  selalu memberikan semangat

kepada penulis.

13. Teman-teman satu angkatan Octa, Alisa, Yulfi, Desi, Hendri agung, Azhar,

Sisca, Agung, Panji, Hendri Yudi, dan Pihak-pihak lain yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu menyelesaikan

tugas akhir ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak.

Bandung, 21 Desember 2014

Penulis,

Kiki Lestari.


