
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap 

Berwujud pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali 

Region Jawa Barat”. Penyusunan laporan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menempuh ujian Diploma Jurusan Akuntansi D3 Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

masih terbatas dan jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman dan waktu yang dimiliki penulis, untuk itu penulis menerima kritik dan 

saran yang diberikan oleh siapa pun.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan banyak terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan dan 

doa dalam proses perampungan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, 

dan bantuan  moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan dari 

awal sampai dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Yang tersayang Adikku Dani dan kakak-kakakku untuk doa, dukungan, 

semangat dan tawa serta kasih sayang.  
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3. Bapak Paulus Sugianto Yusup, S.E., selaku Dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,AK., selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE., M.M., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Eriana Kartajumena, S.E., M.M., Ak., selaku ketua Program Studi 

Akuntansi SI dan D III Universitas Widyatama. 

8. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi D III 

Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi yang 

telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

10. Seluruh Staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang diberikan. 

11. Ibu Nofliyana, dan seluruh staf Bagian Akuntansi PT PLN (Persero) yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan dan dorongan kepada 

penulis. 

12. Bapak H. Deddy Sudradjat, selaku Koordinator Bidang Sekretariat PT PLN 

(Persero) yang telah mengusahakan dengan merekomendasikan penulis untuk 

dapat melakukan praktik kerja. 
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13. Bapak Wiranto, selaku pembimbing akuntansi aktiva tetap PT PLN (Persero) 

yang telah meluangkan waktu untuk menjawab dan memberikan penjelasan 

terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis khususnya mengenai aktiva tetap di PT 

PLN (Persero). 

14. Pemimpin dan seluruh staff PT PLN (Persero) P3B JB Region Jawa Barat yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya dan 

dukungan moril yang telah banyak membantu penulis selama ini.  

15. Sahabatku Lia, Santi, Rani, Yusi,Masni, dan teman-teman yang lain yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang secara langsung maupun tidak 

langsung banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk 

membalas semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Akhir kata penulis 

berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta 

sumbangan pemikiran bagi pembaca dan semua pihak. 

 

   Bandung, Desember 2007 
        Penulis, 

 

        Iramaya Dewi  
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