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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

 Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Perolehan, 

Pemanfaatan, dan Penghentian Aset Operasional Pada CV. Mirzatama Raya.” 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi 

dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan serta jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Namun dengan kemampuan dan semangat penulis berusaha 

mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang membangun dari berbagai 

pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 Dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak 

mendapatkan saran, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah-Nya, serta 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, 

semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama Bandung. 
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4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Dosen 

pembimbing dan  Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan saran, 

meluangkan waktu, serta mendukung penulis selama proses perkuliahan. 

7. Seluruh dosen dan staf pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis selama perkuliahan. 

8. Kekasih Tercinta Tantri Laila Dono yang selalu menemani, menyemangati, 

dan memberikan motivasi kepada saya sehingga penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini berjalan lancar. 

9. Sahabat-sahabat tercinta bang godin, jang iya, mas jani, Rifki, dan Cici tina 

toon, yang selalu ada di saat suka maupun duka dan selalu memberikan 

semangat kepada saya selama masa perkuliahan dan proses penyusunan 

Laporan Tugas Akhir. 

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas 

Widyatama angkatan 2011 yang telah bersama dengan penulis dari awal 

sampai akhir perkuliahan. 

11. Mang Yadi, Bapak Ayo, Bapak Syarifudin Majid, dan seluruh keluarga besar 

Padasuka Bandung. 

12. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Pesantren Sunan Gunung jati 

Cirebon, khususnya Keluarga Besar kasepuhan Sunda dan Cirebon, yang telah 

memberikan motivasi dan do’anya dalam mendukung kelancaran 

penyelesaian tugas akhir ini. 

13. Keluarga besar Marmoet Bandung yang telah mendukung kelancaran 

penyelesaian tugas akhir ini. 
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14. Keluarga besar Mabes Polri, Polrestabes Bandung dan polsek lengkong 

beserta staf dan jajarannya yang telah mendukung dan memberikan semangat 

kepada saya. 

15. Keluarga besar Seskoad Bandung, Pindad Bandung, dan Kujang 303 Bandung 

yang telah memberikan semangat dan do’a dalam menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

16. Keluarga besar Perbakin Bandung dan Keluarga besar Jajat Cileunyi bandung 

yang telah memberikan do’a serta dukungan dalam menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

17. Keluarga besar Bapak Oman dono yang telah memberikan saran, dan 

mendukung saya sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini berjalan 

lancar. 

 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan 

dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir. Semoga Laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, 18 Desember 2014 

     Penulis 

 

 

    Deddi Suardy 


