
 
KATA PENGANTAR  

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat serta 

karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini guna 

memenuhi salah satu syarat menempuh ujian siding pada program studi Diploma 

III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Adapun judul 

dari laporan tugas akhir yang diajukan penulis adalah “TINJAUAN ATAS 

METODE PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PT. AGRONESIA DIVISI 

INKABA”. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuaan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, segala macam saran dan kritik dari berbagai pihak yang 

sifatnya mambangun sangat penulis harapkan.  

Terlepas dari hal tersebut diatas penulis berkeyakinan bahwa penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, 

dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis sekaligus ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan karunia-Nya, puji dan 

syukur tiada henti dipanjatkan. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Unversitas Widyatama Bandung. 

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

Akuntansi Diploma III  Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Ketua 

Program Studi Akuntansi Diploma III  Universitas Widyatama Bandung. 



 
7. Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 

senantiasa memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan 

laporan ini. 

8. Seluruh dosen dan staff pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

9. Staff administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang telah diberikan. 

10. Pak Iwan, teh Santi, teh Elis yang telah banyak memberikan informasi dan 

data – data yang diperlukan penulis. 

11. Seluruh staff PT. Agronesia Divisi Inkaba yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

12. Orang tua tercinta, yang selama ini telah memberikan kasih sayang, 

bantuan, dukungan yang sangat berarti serta do’a yang tiada henti terucap 

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

13. Keluargaku tercinta, bunda, cc, abang, ponakanku kaka iko, abigael serta 

ttya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

14. Sahabat-sahabatku, kiki, dewi, kania, dini, hilma, cha-cha, felin, ticeu serta 

ben, yang selalu memberikan semangat dan menghibur. 

15. Buat teman–temanku D3 angkatan 2009 dan teman-teman di kampus yang 

namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terimakasih dan sukses selalu. 

16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.       



 
Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah 

membantu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semua 

pihak yang telah mengorbankan baik tenagamaupun waktu serta pikiran untuk 

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulis berharap 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 

bagi semua pihak yang memerlukan.   

Bandung, 30 Juli 2012    
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