KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya dengan segala usaha penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai prasyarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu Akutansi,

Universitas INDONUSA Esa

Unggul.
Skripsi ini berjudul “ANALISA PERHITUNGAN PENYUSUTAN
AKTIVA TETAP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LABA SETELAH
PAJAK PADA PT. PELITA AIR SERVICE”.
Sebagai bagaian dari proses belajar, penulis menyadari bahwa dalam
penulisan ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan dari terbatasanya
pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat
mengaharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
lebih menyempurnakan skripsi ini dan menambah wawasan penulis dimasa yang akan
datang. Terlepas dari hal tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.
Selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai
pihak, baik dukungan moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini dengan segala
kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin megucapkan
terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:
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Ibu Prof. DR. Kemala Motik Abdul Gafur, SE, MM selaku Rektor
Universitas Indonusa Esa Unggul.

2.

Bapak DR. Erman Munzir selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Indonusa Esa Unggul.

3.

Bapak Abubakar Azhary, SE, Ak. MAcc selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4.

Bapak Daulat Freddy, Drs, Ak. MM selaku dosen pembimbing materi dan
teknis skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk
memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.

5.

Ibu Rilla Gantino, SE, Ak, MM selaku dosen pembimbing akademik

6.

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu
dan seluruh karyawan Universitas Indonusa Esa Unggul khususnya
karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan informasi dan semangat
kepada penulis.

7.

Kedua orang tua (Pdt. M.V. Sitanggang, SH dan Ibu M. Hutabarat, Amd)
serta keluarga ku, atas doa restu kasih sayang dan perhatiannya dalam
meberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8.

Ibu Mustika selaku Kepala Bagian Perpajakan PT. Pelita Air Service yang
telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan riset di perusahaan tersebut.

9.

Seluruh karyawan PT. Pelita Air Service atas bantuannya baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

10. Teman-temanku seperjuangan dalam masa perkuliahan yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan saran, perhatian dan
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semangat kepada penulis, khususnya kepada Devi Silalahi yang menjadi
malaikat penolongku yang memberi semangat baru bagi saya.
Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat berguna
dan bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi seluruh
mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat bagi perkembangan dunia pendidikan.
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