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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik 

serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktek dan dapat 

menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang 

berarti. 

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis 

lakukan pada saat dilapangan yakni pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang 

beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung – 40117 dimulai dari 

tanggal 27 Juni 2016 s.d 31 Agustus 2016 

Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek ini penulis banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa 

terimakasih kepada : 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia 

2. Dr. Raeny Dwi Santy, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia 

3. Linna Ismawati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing laporan kerja praktek, 

terimakasih atas segala masukan dan kesabaran beliau yang rela 

mengorbankan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing sehingga 

laporan ini dapat diselesaikan. 
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4. Sulardi Wiyatman, selaku Manajer Payroll (MCAP) sekaligus sebagai 

pembimbing lapangan selama penulis menjalani kerja praktek di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero), terimakasih atas segala bimbingan dan arahannya 

selama waktu kerja praktek. 

5. Ferry Firmansyah selaku Junior Manager Employee Insurance PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero), terima kasih atas segala bimbingan dan arahan 

dalam membuat laporan kerja praktek sehingga laporan ini dapat selesai 

tepat waktu. 

6. Ayahanda Refman dan Ibunda Zuflinis, terima kasih yang sebesar-besarnya 

karena senantiasa memanjatkan do’a untuk kelancaran dan kemudahan 

penulis dalam menjalani dan menyelesaikan laporan ini. 

7. Rd. M. Rizky Yuwono, terima kasih karena telah menjadi orang special 

yang tiada hentinya menyemangati dan mendampingi dari awal mencari 

tempat kerja praktek sampai penyusunan laporan kerja praktek ini.  

Karena terdapat banyak kekurangan pada penulisan laporan kerja praktek 

ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak. Akhir kata, 

penlis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Walaikumsallam Wr. Wb 

Bandung,    November 2016 
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