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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
karena atas segala rahmat dan ridha-Nya yang telah diberikan kepada
saya, sehingga Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.
Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, untuk seluruh
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta diharuskan menyusun Laporan
Praktik Kerja Lapangan yang menjadi salah satu syarat dalam mata kuliah
yang harus diikuti. Selain itu penyusunan Laporan Prektik Kerja Lapangan
ini juga sebagai bukti bahwa saya telah melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan tersebut .
PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang telah di masukan dalam mata
kuliah oleh Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta bertujuan untuk memberikan pengalaman dan wawasan
kepada mahasiswa mengenai kehidupan dalam dunia kerja. Pengalaman
belajar yang diperoleh dari kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan
pengalaman serta bekal di bidang kerja dan bersosialisasi selepas dari
perguruan tinggi nanti.
Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah terlibat dan membatu secara langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan
kegiatan PKL, khususnya kepada :
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1. Orang tua yang selalu mendukung praktikan dalam proses PKL
hingga penyusunan Laporan PKL.
2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE.MSi.Ak.CA selaku Ketua
Program Studi S1 Akuntansi.
3. Bapak M. Yasser Arafat, SE.Akt,MM selaku Dosen Pembimbing
Penulisan PKL.
4. Seluruh

keluarga

besar

serta

orang-orang

terdekat

yang

memberikan dukungan dan doa yang selama ini telah diberikan
kepada praktikan.
Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan
segala kerendahan hati, saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat
saya harapkan dari pembaca untuk peningkatan kualitas laporan ini.

Jakarta,25 November 2017

Praktikan
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