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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan. Tanpa keridhaanNya tentunya 

praktikan tidak dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan dengan 

baik. Laporan ini merupakan laporan hasil praktik kerja lapangan yang 

dijalankan oleh praktikan di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung. 

Laporan PKL ini disusun guna memenuhi kewajiban dalam memperoleh 

gelar sarjana ekonomi di Universitas Negeri Jakarta.  

Pada proses penyusunan laporan ini, praktikan dibantu oleh berbagai 

pihak. Praktikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-

besarnya kepada: 

a. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak CA selaku Koordinator 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

b. Dwi Handarini, S.Pd, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing praktikan selama penyusunan laporan PKL. 

c. Seluruh keluarga Departemen Finance & Accounting PT Jakarta 

Industrial Estate Pulogadung yang telah memberikan kesempatan dan 

membantu praktikan selama menjalankan praktik kerja lapangan di PT 

Jakarta Industrial Estate Pulogadung, 
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d. Kedua orangtua serta adik praktikan yang telah mendukung dan 

menyisipkan doanya selama praktikan menjalankan PKL saat liburan 

semester hingga selesainya laporan ini. 

e. Para sahabat dan teman-teman (CC team, Akun A 2014, Keluarga BPM 

FE, UNJIEP Squad, My Grey Treasure) yang tak henti memberikan 

dukungan dan masukan selama praktikan menjalani kegiatan PKL 

hingga selesainya laporan ini, serta semua pihak yang tak dapat 

praktikan sebutkan satu per satu namanya semoga Allah selalu 

menyertai kalian dimanapun kalian berada dengan kebaikan. 

Praktikan berharap dengan disusunnya laporan ini semoga dapat 

bermanfaat bagi pembaca. Praktikan sadar bahwa laporan ini tidaklah 

sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang membangun akan praktikan terima untuk menjadi 

pembelajaran agar lebih baik lagi kedepannya. 
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