
 iii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akir yang berjudul “Tinjauan atas Metode Penyusutan Aset 

Tetap sesuai dengan PSAK 16 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung”.  Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang Diploma III, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 

ada kekurangan serta jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya 

kemampuan pengetahuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, 

kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan dari semua pihak baik berupa bimbingan, nasihat dan 

dorongan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kaasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah banyak memberikan penulis kekuatan dan tuntunan 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan disertai ridho-Nya. 

2. Alm Ayah meskipun sudah tidak bisa lagi memberikan kasih sayang, do’a,  

semangat tapi penulis yakin di alam sana ayah mendoakan dan bahagia 

karena penulis akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do’a, pengorbanan, 

harapan, perhatian, senyum tulus yang senantiasa memberikan semangat 

kepada penulis. Satu hal yang ingin dilakukan adalah membanggakan dan 

membuat ibu selalu tersenyum bangga. 

4. Bapa Paulus Sugianto Yusuf, S.E., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan, serta saran bermanfaat dalam penyusunan tugas 

akhir ini dari awal hingga penyusunan ini selesai.. 
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5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., M.Si., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame. S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Seluruh Staf dan Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

11. Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang diberikan. 

12. Bapak Adang, bapak Oman dan seluruh pegawai PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) KP Bandung yang telah memberikan bantuan dan pemahaman 

kepada penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

13. Kakakku wiwin windari (Umi) & suaminya (Abih) terima kasih telah 

memberikan motivasi, semangat dan do’a untuk segera menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

14. Adikku yang satu-satunya M. Hasbi Alawi (Hasbi) terima kasih telah 

memberikan semangatnya. 

15. Keponakanku, siti solihatunuruwiyah (neng ihat), nizma auliya terima 

kasih telah memberikan semangat dan motivasi. 

16. Keluarga besarku tercinta terima kasih untuk do’a, memberikan dorongan 

semangat dan motivasi.   

17. Keluarga keduaku keluarga H. Dede Solihin terima kasih untuk do’a, 

memberikan dorongan semangat dan motivasi. 
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18. My lovely, terima kasih telah menemaniku saat suka duka yang telah 

dilewati selama nie dan terima kasih juga untuk do’a, memberikan 

dorongan semangat dan motivasi.   

19. For my best friend, khususnya buat madun (Irma Anggraeni) sahabat 

seperjuanganku yang paling baik yang banyak bantu TA  n ngijinin nginep 

di koztn , Mpii (Sovie Desyani), Ee (Kartini) dan Aciel (Priska Kristiani) 

terima kasih buat bantuan, doa, ketulusan dan motivasi yang kalian 

berikan kepada penulis, serta semua kenangan suka-duka yang telah kita 

lewati bersama.  

20. Teman-teman kos Wisma Grace ‘atas’, yaitu Emak Mirdong (Teh Mira) 

yang baik hati, Ka Neso (Agnes Hapsari), Sentot (Senita), terima kasih 

buat semua kenangan suka-duka yang telah dilewati bersama penulis. 

21. Sahabat-sahabat terbaik penulis waktu SMA senantiasa memberi semangat 

dan dorongan kepada penulis. 

22. Teman-teman angkatan 2009 yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan. 

23. Semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu, atas dukungan yang diberikan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang 

telah begitu banyak membantu penulis dalam Tugas Akhir ini. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memenuhi 

maksud dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

    Bandung, Desember 2012 

      Penulis, 

 

 

Susi Lestari   

 


