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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

karunia dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Pengendalian Internal Penjualan kredit piutang usaha pada PT. 

ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO”, yang diajukan sebagai salah satu 

syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Indonusa Esa 

Unggul. 

Selama penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan perhatian 

dan bantuan yang tulus pada saat mulainya penulisan hingga selesai. Untuk itu pada 

kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan  bantuan sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma AP,MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, Ak., M.SI, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak., MM selaku Ketua Program Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Darmansyah, Hs, Akt., MM selaku Pembimbing Akedemis yang 

mana telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran disela-sela kesibukan 
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beliau untuk memberikan bimbingan, serta pengarahanyang sangat 

bermanfaat dalam penulisan  skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf Universitas Esa Unggul yang tidak dapat di sebutkan 

satu per satu, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat 

berguna bagi penulis. 

6. Pempinan berserta karyawan PT. ANUGERAH TANGKAS 

TRANSPORTINDO, yng telah membatu dalam memberikan data-data dan 

keterangan yang diperlukan dalam penyusun skripsi ini. 

7. Terima kasih untuk kedua orang tua dan keluarga besar yang telah 

mendoakan, member nasehat serta dukungan moril dan materil. 

8. Sahabat – sahabat saya yang selalu memberikan motovasi, semangat dan doa, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini. 

9. Seluruh teman – teman di Falkutas Ekonomi jurusan Akuntansi angkatan 

2009, yang telah berjuang bersama – sama sejak awal sampai akhir 

perkuliahan. Terima kasih atas semangat dan kebersamaanya. 

10. Teman – Teman kerja yang mana telah memberikan semangat dan doa kepada 

penulis untuk menyelesaikan  skripsi ini. 

             Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan, 

karena adanya keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang 
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membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini dan penulis berharap 

agar  skripsi ini dapat bermanfat bagi siapa saja yang membacanya. 

  Akhir kata, penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak telah membantu 

penulis dalam menyusun  skripsi ini. 

 

                                                                                                     Jakarta, Juni 2013 

         Penulis 
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