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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT.  yang telah melimpahkan segala rahmat dan 

karunia-Nya selama proses pengerjaan laporan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Aplikasi Managemen Penagihan 

Piutang Pelanggan PT. Perkasa Wahana Sejahtera” dengan baik. Laporan Tugas Akhir ini 

ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata satu (S1) 

pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

 

1. Ibu Inna Sabily Karima, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir yang selalu memberikan dukungan dan masukkan kepada penulis. 

2. Ibu Inge Handriani, M.Ak, MMSI Dosen Pembimbing Akademik dan 

koordinator Tugas Akhir pada program studi Sistem Informasi Universitas 

Mercu Buana.  

3. Bapak Handrie Noprisson, ST. M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Mercubuana. 

4. Orang Tua penulis yang sudah mendukung, mendoakan, dan membantu  

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan ilmunya sehingga dapat menyusun tugas akhir ini. 

6. Pimpinan dan seluruh karyawan PT Perkasa Wahana Sejahtera yang telah 

membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

7. Seluruh keluarga besar YAYASAN MUMTAZ AMAMI yang selalu 

mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan tugas akhir ini. 

8. Adik- adik penulis yang selalu memberikan semangat dalam proses 

penyelesain tugas akhir ini.  

9. Serta seluruh teman-teman penulis khususnya di lingkungan kampus 

Universitas Mercu Buana yang telah mendukung dan berdoa untuk 

keberhasilan tugas akhir ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi 

mencapai hasil yang lebih baik. 

 

Jakarta, 03 Juli 2018 

 

 

 

Dwi Elmiati 
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