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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan ridho-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

kerja praktek dengan judul “Penerapan Budaya Kerja pada Reporting Custody di 

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Citarum Bandung” dapat disusun sesuai 

ketentuan yang ditetapkan. 

Laporan Kerja Praktek ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dari 

Matakuliah Kerja Praktek (KP) dalam memenuhi persyaratan wajib yang 

diberikan dosen kepada mahasiswa untuk  mendapatkan nilai dari matakuliah 

tersebut. Dalam penulisan laporan penulis melibatkan berbagai pihak. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan laporan kerja 

praktek ini, Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dan bantuan tersebut maka 

maksud dari penulisan ini tidak akan terpenuhi. Terimakasih dan penghargaan 

penulis berikan kepada : 

1. Dr. Ir Eddy Soeryanto Soegoto, selaku rektor Universitas Komputer 

Indonesia.  

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., SPEC. Lic selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.  

3. Dr. Lita Wulantika, SE.,M.Si selaku ketua program studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Isniar Budiarti, SE., M.Si. selaku koordinator kerja praktek. 
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5. Arjuna Rizaldi, SE., MA. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis. 

6. Armandra Chandra. selaku pembimbing perusahaan yang telah 

memberikan banyak bantuan dan pengarahan dalam proses awal 

sampai akhir pelaksanaan kuliah kerja praktek.  

7. Agustin Ayu. selaku pembimbing perusahaan yang telah 

memberikan banyak bantuan dan pengarahan dalam proses awal 

sampai akhir pelaksanaan kuliah kerja praktek.  

8. Kedua orang tua, ayah dan ibu serta saudara kandung yang tak 

pernah henti memberikan doa dan semangat kepada penulis. 

9. Rekan dan sahabat mahasiswa/i manajemen yang selalu memberikan 

saran dan semangat dalam penulisan laporan kerja praktek. 
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat serta hidayah-nya  

atas semua yang telah mereka berikan. Penulis menyadari masih bahwa masih 

banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini dan disisi lain 

penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak yang memerlukannya.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah 

memberikan informasi dan pengalaman selama kerja praktek, sehingga penulis 

dapat menyusun serta menyelsaikan laporan kerja praktek tersebut. semoga 

penyusunan laporan kerja praktek ini dapat  bermanfaat bagi para pembacanya 

dan dapat memberikan referensi bagi penulis lainnya. 

 

Bandung, 07 Januari 2019 

 

Dhea Amella 


