
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayat serta ridho-nya laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Diploma III jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama dapat diselesaikan dengan judul: “TINJAUAN ATAS 

METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 

PT.BANK BTPN CABANG BANDUNG”. 

 Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah banyakmemberi bantuan, dukungan serta dorongan dan bantuan baik moril 

dan materil, dalam proses penyusunan laporan tugas akhir sehingga dapat 

terselesaikan. Rasa terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada semua 

pihak, terutama kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,Ms., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program 

Diploma III Universitas Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Ibu Tetty Lasniroha S. S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Program Diploma III Universitas Widyatama. 

5. Ibu Yane Devi Anna, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembimbing yang telah 

banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing 

penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini. 

6. Kepada seluruh staf pengajar yang telah banyak memberi ilmu dan 

pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Iwan Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BTPN Lengkong 

Besar No.38 Bandung. 

8. Bapak Soni Budiman, selaku Supporting Unit Head PT. Bank BTPN 

Lengkong Besar No.38 Bandung. 



9. Bapak Dodi, Bapak Tutun, Ibu Tintin, Bapak Agus SDM, Bapak Indra dan 

para pesuruh yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

10. Ntan, Gieku, Lien, Ncit, Ita, yang selama ini telah banyak mendukung, 

menghibur, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

dalam keadaan susah maupun senang.I LUV U ALL My BestFriends……... 

11. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku angkatan 2005 Tari, Devi, Midha, 

Imelda, Endang, Rika, Vivi, Wp, Belgi, Iduy, Erwin, Dicha, Ghani, yang 

telah banyak mendukung dan membantu penulis, Thanks For Everything 

yupz….!!dan buat temen2 yang laennya yang gak bisa penulis sebutkan 

satu persatu..!Ayo berjuang susul kita..SMANGAT!! 

12. Untuk Saudara – saudaraku yang telah banyak membantu memberikan doa 

dan petuahnya untuk penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini namun tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Khususnya Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati 

yaitu Mama dan Bapakku tercinta, penulis sampaikan salam bakti dan rasa 

terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, bantuan, dorongan dan  kasih 

sayang yang tulus yang telah diberikan. Dan tak lupa penulis ucapkan salam 

sayang penulis Untuk kakakku Shanti dan adikku Akbar. 

Laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, namun inilah yang 

terbaik yang dapat penulis berikan, kritik dan saran yang dapat membangun 

sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulis dan semoga laporan tugas 

akhir yang penulis berikan dapat bermanfaat. 
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