
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

 Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas 

berkat rahmat dan hidayahNya yang tiada terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PERANAN METODE PENYUSUTAN 

AKTIVA TETAP TERHADAP LABA RUGI PADA PT.MAKMUR ABADI 

RAYA”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Universitas Dharmawangsa Medan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik 

dan saran yang membangun yang berkenan dengan skripsi ini akan penulis terima 

dengan senang hati. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa 

bimbingan, saran maupun dorongan moril dan materil dalam proses penulisan 

skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Ucapan terima kasih yang 

ingin penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Dr. Kusbianto,SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan, yang telah memberika izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
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3. Bapak Syamsurizal, SE, MM, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

4. Bapak M. Nursidin, SE,M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

5. Ibu Nurhayati, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

6. PT. MAKMUR ABADI RAYA yang telah banyak membantu dalam 

pengadaan bahan penelitian yang saya butuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

7. Teristimewa buat Ayahanda Jumarno dan Ibunda Wasniati tercinta dengan 

segala kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan 

penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta memberikan dorongan dan 

doa kepada penulis. Dan terima kasih buat Abang dan Kakak tercinta, yang 

selalu memberi dukungan yang penuh baik semangat maupun moril.  

8. Buat suami tercinta Ali Yunaldi Piliang dan sahabat-sahabat tercinta Yulia 

Isabella Rogama Manulang. Sekaligus teman seperjuangan Esron 

Tumanggor, Irna Luvita, Rahma Handayani, Bella Marviani, Sulistya Atyfah, 

dkk yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. 

9. Buat temen-temenku di Universitas Dharmawangsa Medan yang tidak 

mungkin saya sebutkan semuanya terimakasih buat kebersamaan selama ini. 

 Akhir kata, semoga amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan, 

mendapat imbalan yang setimpal dari allah SWT, serta penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 
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Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan kita semua, Amin. 

Wasalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. 

         Medan,    Maret 2019 
         Penulis 
  
 
 
        
         GUSTI WANTIKA 
         NPM : 17530007  
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