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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Wr.Wb 

 Alhamdulilahirabbil’alamin, segala puji syukur tak akan pernah terhenti 

kita panjatkan kehadapan dzat yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Allah SWT. 

Atas rahmat, karunia dan hidayah-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Kerja Praktek (KP) ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah 

Kerja Praktek. 

Laporan ini berisi kegiatan yang penulis lakukan saat melakukan Kerja 

Praktek (KP) dibagian produksi PT BUMISEDIMEN TRASHINDOTAMA yang 

dilakukan dari tanggal 08 Agustus 2016 sampai 08 September 2016. 

Dalam penyusunan laporan ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang 

dialami penulis, terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan menjadi 

hambatan terbesar dalam penyusunan laporan ini. Tetapi berkat kerja keras, 

optimis dan dukungan dari semua pihak, akhirnya penulis bisa  menyelesaikannya 

dengan semaksimal mungkin. Saran dan  kritik yang membangun penulis 

harapkan agar dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi peningkatan penulis 

dimasa yang akan datang. 

 Penulis juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seseorang yang terdekat dengan penulis yaitu kedua orang tua yang tersayang, 
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papah yang telah memberikan dukungan, biaya, pengorbanan, kesabaran dan 

do’anya selama ini, 

Tak lupa penulispun ingin megucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

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

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia. 

3. Ibu Trustorini Handayani, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang 

banyak memberikan masukan serta membantu penulis menyelesaikan 

Laporan Kerja Praktek ini. 

4. Ibu Isniar Budiarti, SE., M.Si. selaku koordinator kerja praktek Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Inodonesia. 

5. Seluruh Staf Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

6. Sekretariat Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak membantu dalam 

mengurus surat perizinan yang berkaitan dengan perkuliahan, serta Kerja 

Praktek yang penulis laksanakan. 

7. Yth. Bapak Solahudin selaku Assistant Manager bagian produksi PT 

BUMISEDIMEN TRASHINDOTAMA yang telah memberikan 
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bimbingan pada saat melaksanakan Kerja Praktek (KP) maupun 

pembuatan laporan dan arahan kepada penulis selama Kerja Praktek. 

8. Untuk Keluargaku, yang selalu memberikan dorongan motivasi dan doa 

yang tidak pernah putus mereka panjatkan. 

9. Sahabat-sahabat terbaik, anak-anak Bangsing yang selalu memberi 

dukungan serta membantu dalam menulis Laporan Kerja Peraktek ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini 

masih diperlukan penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun 

pemakaian kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisan 

Laporan Kerja Praktek ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu penulis dalam melakukan penulisan Laporan Kerja Praktek ini  

dan semoga penulisan Laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis  khususnya dan pembaca lainnya umumnya. Semoga semua bantuan, 

dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang 

setimpal dari Allah SWT, Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

     Bandung,   September 2016 

Penulis 

 


