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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis 

dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Rahmat serta hidayah-Nya semoga 

dilimpahkan kepada Nabi Besar kita sebagai utusan akhir zaman, Rasulullah 

Muhammad SAW.  

Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu mata kuliah yang harus 

serta wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa dan kegiatan kerja praktek ini untuk 

salah satu persyaratan ujian sidang SI (strata satu). Dalam kerja praktek ini penulis 

melaksanakan kerja praktek di Lazeta Skin Care Bandung.  

Adapun kerangka dari isi laporan ini adalah: Bab I Pendahuluan, Bab II 

Gambaran Umum Perusahaan, Bab III Pelaksanaan Kerja Praktek, Dan Bab IV 

Kesimpulan dan Saran. Dimana semua bab ini membahas tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan aktifitas-aktifitas pada Lazeta Skin Care.  

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak kekurangannya, baik dari aspek penulisan maupun isi 

dari laporan kerja praktek ini. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati 

mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak demi 

perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.  

Dalam kesempatan ini pun penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih serta 

dukungannya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam 

penyelesaikan laporan kuliah kerja praktek ini kepada:  
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1. Bapak Dr.Ir Eddy Suryanto Sugoto ,M.Sc. selaku Rektor UNIKOM.  

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

Fakultas Ekonomi UNIKOM.  

3. Ibu Linna Ismawati SE., M.Si selaku pembimbing Kerja Praktek Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNIKOM.  

4. Seluruh Dosen UNIKOM Khususnya Dosen Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi.  

5. Ibu Zerni selaku pembimbing kerja praktek di perusahaan.  

6. Kedua Orang Tua tercinta atas Do’a dan Dukungannya yang selama ini 

telah diberikan kepada penulis.  

7. Teman-teman manajemen angkatan 2013 yang menjadi teman terbaik 

terima kasih atas persahabatan hari ini, esok dan yang hari yang akan 

datang.  

Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kerja praktek ini semoga dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis yang menyusun laporan ini, umumnya bagi 

semua yang masih dalam tahap belajar.  

Bandung , November 2013  

Penulis   

 



Diana Afrilia         


