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KATA PENGANTAR 

  

 Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yesus 

Kristus karena hanya dengan berkat, rahmat kebijaksanaan dan 

kasihNyalah penulis diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul: 

“Tinjauan Atas Kebijakan Aktiva Tetap pada PT. Perk ebunan 

Nusantara VIII (Persero) Bandung” , yang merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh Ujian Akhir Diploma III Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Namun 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyajikannya 

dengan baik. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima saran dan 

kritik yang bersifat membangun 

 Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat 

bimbingan, pengarahan, saran-saran, dorongan dan bantuan baik moril 

maupun materiil dari awal hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir 

ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Almarhum Papa tercinta  

2. Mama tercinta atas dorongan semangat, doa, kasih sayang, 

kesabaran dan dukungan dari awal kuliah sampai penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu guna memberikan pengarahan, masukan-

masukan, semangat serta nasehat-nasehat kepada penulis selama 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Supriyanto Abdillah Ilyas, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. Bapak Bactiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi Program Diploma III Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Pimpinan dan Staff Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang berguna 

selama penulis mengikuti perkuliahan. 

8. Bapak H. Dikdik Purwama, S.E., Ak., M.Akt., dan Bapak Iwan 

Rohmat, S.E., beserta staff PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

melakukan kerja praktik dan melakukan pengamatan guna 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Untuk seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan doa 

maupun bantuan materiil pada penulis dari awal sampai selesai. 

10. Untuk Koko Aphin atas dorongan semangat, doa, kasih sayang dan 

dukungannya dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. U are the best brother........ 

11. Untuk Nico yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan 

dorongannya dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan : Lusi, Linda, Dila, n Anita yang telah 

berjuang bersama dan saling memberikan bantuan dan semangat. 

13. Untuk Imunk yang telah meminjamkan printernya, thanks a lot. Dan 

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Bandung, Juni 2006 

Penulis, 

 

 

Suyanna  


