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Janganlah takut terhadap kebesaran 

Ada orang yang lahir dengan kebesaran 

Ada yang masih harus meraih kebesoran 

Dan ada yang kepadanya disodorkan kebesaran 

WM. Shakespeare (malam keduabelas) 

Ada pasang iurun dalam keliidupan manusia 

Yang okan menjodi bonjir dun mengalir kekeberuntungan 

Jika ha1 itu kau abaikan, maka semua pelayaran hidupmu 

Akan kandas dolam kedangkalan dun penderitaan 

W.M. Shakespeare (dalam Julius Caesar) 

Anakku, kamu memasuki dunia yang keras 

Saya cuma tahu tempat yang mudalr 

Hanyalah liang kubur 

Guruku, temanku, saltabatku 

Kupersembalzkan kepada 
Yang tercinta dun tersayang 

Ayaltanda & Zbunda 
H. Ngarijo Hadimulyono SH. & Hj. Yani Maryani 

Calon istriku 
Zneu Agustini 
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1. Komisi Pembimbing 
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SURATPERNYATAAN 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan 

dalam tesis saya yang berjudul : 

Analisis Strategi Pengelolaan Trade Receivables 

Pada PT. Splash Indonesia 

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan 

arahan komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan 

rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau 

capaian akademik lainnya pada program sejenis di perguruan tinggi lain. 

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 

dan dapat diperiksa kebenarannya. 

Bogor, September 2004 

Yang membuat pernyataan 

Anton Pribadi Hadimulyono 
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