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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

Maha Agung, yang telah memberikan Rahmat dan Keridhoan-NYA, sehingga 

penulis dapat menulis laporan yang berjudul “PROSEDUR PENCATATAN 

PIUTANG USAHA PADA PT TRENGGINAS JAYA” ini sebagaimana 

mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salam dan shalawat 

tercurah kepada jungjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, 

sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.  

Laporan ini disusun berdasarkan hasil yang telah ditempuh selama 

pelaksanaan penelitian dalam kurun waktu satu bulan, terhitung dari tanggal 12 

Agustus 2019 sampai dengan 13 September di PT Trengginas Jaya. Hambatan dan 

kesulitan yang dihadapi dalam penelitian telah dilewati sebagai suatu tantangan 

yang seharusnya dijalani, disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang memang 

semestinya dilakukan. Namun atas izin Allah SWT, juga berkat usaha, doa, 

semangat bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan kerja praktek ini Alhamdulilahirabbil’alamin.  

Dengan selesainya laporan tugas akhir ini, maka penulis mengucapkan 

banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan, baik 

materi maupun non-materi yang diberikan kepada penulis selama kerja praktek 

berlangsung secara khusus kepada 
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1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia.  

2.  Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia.  

3.  Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Diploma Tiga Universitas Komputer Indonesia dan Dosen 

Pembimbing yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan 

waktunya untuk membimbing, membina dan mengarahkan penulis 

sehingga laporan ini dapat selesai.   

4.  Angky Febriansyah, SE., M.M,  selaku Dosen Wali 3 AK-4  

5.  Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/I Universitas Komputer 

Indonesia Bandung.   

6. Bapak Sujamro S.IP selaku Manager Outsourcing and legal compliance, 

PT Trengginas Jaya.  

7. Ibu Ulya Amaliyah pada bagian keuangan di PT Trengginas Jaya yang 

telah memberikan pengarahan selama penulis melakukan penelitian ini.  

8. Seluruh Staff dan Karyawan PT Trengginas Jaya 

9.  Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua 

yang telah memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun materil 

serta perhatian dan curahan kasih sayangnya yang dapat memberikan 

motivasi dan semangat kepada penulis.  

10. Teman-teman penulis di Universitas Komputer Indonesia khususnya 

Teman seperjuangan 3-AK4 Angkatan 2017.  

11. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam pembuatan laporan 

tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para 
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pembaca serta dapat memberi wawasan dan pengetahuannya mengenai 

penulisan sebuah laporan, khususnya bagi penulis. 

 

Bandung,    September  2020 

 

Tri Arni Rahmawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


