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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karuniaNya yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini 

dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, 

serta umatnya hingga akhir zaman. 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis telah mendapat banyak  

bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

3. Ibu Dr.Lita Wulantika, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Ibu Isniar Budiarto, SE., M.Si sebagai Koordinator dan dosen pembimbing 

Kerja Praktek Program Studi Manajemen pada Universitas Komputer 

Indonesia yang sudah membimbing penulis dalam menyusun laporan kerja 

praktek. 

 



iii 
 

 

5. Kepada Orang Tua tercinta yang senantiasa mencurahkan Do’a dan kasih 

sayang kepada penulis. 

6. Bapak Cipto Adi Sumartono selaku Deputy Manager bagian keuangan PT 

PLN (persero) Distribusi Jawa Barat. 

7. Ibu Tuti, bapak Dwi, bapak Ikhsan, dan ibu Lina yang selalu membimbing 

penulis dalam mengerjakan semua tugas yang di berikan dan terimakasih 

untuk semua ilmu dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis. 

8. Serta seluruh karyawan dan karyawati PT PLN (persero) Distribusi Jawa 

Barat, yang telah membatu penulis saat melaksanakan Kerja Praktek. 

9. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani, membantu, mengingatkan, dan 

menyemangati hari-hari yang penulis jalani dalam suka ataupun  duka  

kegiatan kerja praktek yang telah berlangsung selama ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktek ini jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

penulis. Penulis juga berharap semoga kelak laporan kerja praktek ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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