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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb.  

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahnya 

rahmat dan karunia serta hidayatnya yang telah diberikanNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Maksud laporan kerja praktek ini penulis 

buat adalah untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah kerja praktek jenjang 

pendidikan Strata Satu Program Studi Akuntansi pada Universitas Komputer 

Indonesia (UNIKOM).  

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS 

PROSEDUR PERBAIKAN DATA SERTIFIKAT PEMEKARAN WILAYAH 

PADA KANTOR PERTANAHAN (BADAN PERTANAHAN REPUBLIK 

INDONESIA) KOTA BANDUNG.”  

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan 

masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis, 

oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang berguna dan 

membangun bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya 

untuk masa yang akan datang.  

Dalam menyelesaikan laporan ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan 

serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu sewajarnya pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada yang terhormat : 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini.  

2. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M. Sc., Selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. 

3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE.,S.Pec., Lic, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

4. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak.,Ak.,CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

5. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA, Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan koreksi dalam 

penulisan Laporan Kerja Praktek ini. 

6. Wati Aris Astuti, SE., M. Si., Ak., CA, Selaku Wali Kelas dan Koordinator 

Kerja Praktek Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. 

7. Ibu Hj. Hetty Herawati,S.H dan Bapak Ayi Subhan, Selaku Pembimbing di 

Kantor Pertanahan terima kasih atas saran, waktu dan bimbingannya selama 

penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia) Kota Bandung. 

8. Yang tercinta kedua orang tuaku dan keluarga yang selalu memberikan 

motivasi, dukungan, doa dan nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan 

Laporan Kerja Praktek ini.  
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9. Yang terkasih sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi.  

10. Semua rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

untuk segala perhatian dan motivasinya kepada penulis.  

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga 

laporan kerja praktek yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan mereka yang berkesempatan membacanya.  

WassalamualaikumWr.Wb  

 

Bandung, Desember 2015  

 

 

 

Resmi Tresna Suci 


