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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga 

mampu menyelesaikan Laporan Kerja Lapangan ini. Kerja praktek ini telah 

penulis laksanakan dengan baik di Kantor Cabang Jagorawi milik PT Jasa 

Marga di Taman Mini, Jakarta Timur.  

Laporan Kerja Lapangan ini merupakan tugas yang harus 

diselesaikan oleh Mahasiswa Jurusan Akuntansi program S1 di 

Universitas Negeri Jakarta.Tujuan utama dari kerja lapangan ini adalah 

untuk memantapkan teori dan praktek yang telah dipelajari di kampus dan 

dapat diselesaikan dengan serta diaplikasikan di lapangan. 

Dalam proses pembuatan laporan ini tak lupa penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, 

serta dukungan materil beserta moral. Terutama Ayahanda penulis, 

Agung Hari Kristanto yang terkena serangan stroke saat penulis 

menulis laporan ini. Meskipun diberi musibah, penulis tetap mampu 

menyelesaikan laporan ini sekaligus merawat Ayahanda; 

2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si.Ak, CA selaku 

Koordinator Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 
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3. Bapak Unggul Purwohedi, S.E., M.Si, Ph.D selaku dosen pebimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam 

penulisan laporan PKL; 

4. Teman-teman sekelas saya di S1 Akuntansi kelas A angkatan 2014 

yang telah memberikan dorongan dalam bentuk moral maupun 

informasi; 

5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 

membantu dan memberikan ilmu selama praktikan duduk dibangku 

perkulian; 

6. Ibu Mimin Minarni, selaku yang membimbing penulis selama 

melaksanakan PKL di PT Jasa Marga; dan 

7. Seluruh karyawan Departemen Finance di Kantor Cabang Jagorawi 

PT Jasa Marga. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan 

dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya 

kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari laporan kerja 

praktek ini. Akhir kata penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat 

bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca sekaligus demi 

menambah pengetahuan tentang Praktik Kerja Lapangan . 
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