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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PENYUSUTAN ASSET TETAP MENURUT PSAK NO.16 PADA YAYASAN 

DANA PENSIUN PT. TELKOM (DAPENTEL) .” 

Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

Program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran dari pembaca. 

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, doa, serta dukungan dari berbagai pihak 

baik moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, 

dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak 

terima kasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, selanjutnya tidak lupa penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua pak Bos H. Didi dan Ibu Negara Hj. Juju terimakasih atas 

dukungan dan semangat telah mensupport dari awal kuliah sampai menjadi 

Diploma.  

2. Buat my sister & my brother Yanti, Mila, Yuyun, dan Dhia, terimakasih atas 

bawel kalian yang selama ini menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Dan semua 

kakak  ipar saya terimakasih banyak atas doanya. 
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3. Yang terhormat Ibu Shinta Dewi Herawati , S.E., M.M., Ak., CA. yang cantik 

selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk membimbing serta memberikan petunjuk dan nasehat yang sangat berarti 

dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Bapak Sendi G. Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D-III Universitas Widyatama. 

6. Bapak S. Mietra Sardi selaku Direktur SDM, Bapak Suruto selaku Kabidman 

Keuangan dan Bapak Deni Manajer Keuangan Yayasan Dana Pensiun Telkom 

(Dapentel)  terimakasih banyak sudah membantu dan memberikan data yang saya 

butuhkan selama saya menyusun tugas akhir ini. 

7. My belove Gandhi Dewantara, S.Ikom, yang sedang berkarir di PT. 

Telekomunikasi Indonesia International (Telin) atas bantuannya selama ini yang 

telah memberikan motivasi dan selalu ada buat saya dikala sedih maupun senang. 

Dikala ada uang Gandhi ku sayang tak ada uang Gandhi kupeluk.  

8. Ibu Nita Erliana Dewi, terimakasih sudah memberikan sebuah buku yang 

membuat saya menjadi lebih mudah dalam menyusun Tugas Akhir.   

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

10. Staff Administrasi Perpusatakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

11. Bapak Tezza Anwar dan Ibu Ayu yang telah memberikan bantuan dan semangat.  

12. Bapak Gunara, Pak Mijo dan Pak Ade terimakasih telah mempermudah keperluan 

selama penyusun membuat tugas akhir ini. 

13. Teman-teman semasa kuliah yang sudah lulus duluan Kiki, Dewi, Dini, Caca, 

Idot, Ardi, Berry, Andreas, Fly, Unyil, Bii, Wiwin, Azko, Mpim terimkasih atas 

doanya dan selalu memberi semangat lewat media sosial. 
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14. Sahabat-sahabatku Ratnawati (Batam), Devia (Padang), Yuli (Petet), Wulan, 

Shanti, Rachma, Juned, Resky, Putri Aringgi, Dini, Cukong,   yang selalu 

menemani disaat saya jenuh dan selalu dapat memberikan kecerian. 

15. Lancah, Gaga dan Lisa thanks ya selalu nungguin aku walaupun aku suka ngaret 

kalau diajak janjian dengan kalian, kalian selalu mau menemani disaat bimbingan 

hingga aku sidang serta menemani aku makan ditempat yang berbeda dan 

menguras materi.      

16. Milyun Tailor & Textile crew terutama mang Emul, mang Ali, Mang Usep Ceu 

ikem sudah mau membantu segala urusan saya.      

17. Buat adik-adiku Agung, Okta, Alisa, Saviela, Jani, Dedi, Panji yang sedang 

mengerjakan Tugas Akhir semangat ya dan makasih loh dukungannya.  

18. Semua Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 

19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut 

membantu terselesaikannya laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

 

 

 

       Bandung, Desember 2014 

Penulis 

   

 

 

       (Hilma Salimah) 


