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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, 

karunia dan kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan PKL APPRENTICE ini dengan judul “EVALUASI PENGENDALIAN 

INTERNAL SPARE PART PADA PT TUNAS DWIPA MATRA CABANG 

PRAMUKA”. Serta tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

Banyak kesulitan, tantangan dan hambatan hal ini disebabkan karena banyak 

faktor dari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam 

menyelesaikan laporan PKL APPRENTICE ini, namun penulis banyak menerima 

bantuan dan dorongan dari pembimbing dan doa dari kedua orang tua, kerabat 

serta teman-teman, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan 

Praktek Kerja Lapangan ini dapat terwujud. Dalam kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT sang pencipta semesta alam, yang telah memberikan nikmat 

serta karunia kepada makhluk-makhlukNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Prakter Kerja Lapangan ini. 

2. Bapak Ir. Firmansyah Yunialfi Alfian, MBA.,MSc, selaku Rektor IBI 

Darmajaya. 

3. Bapak Ronny Nazar, S.E., selaku Wakil Rektor II  IBI Darmajaya. 

4. Bapak Muprihan Thalib, S.Sos., M.M  selaku Wakil Rektor III  IBI 

Darmajaya. 
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5. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi IBI 

Darmajaya dan juga Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan 

dan masukan dalam melaksanakan Prakter Kerja Lapangan dan juga dalam 

penyelesaian laporan kerja praktek ini 

6. Seluruh Dosen Institute Informatika Dan Bisnis Darmajaya yang telah 

memberikan ilmunya kepada saya. 

7. Bapak Muhammad Sadat Husein Pulungan.,SE.,M.M.,M.S.Ak dan Joko 

Ismadi selaku pembimbing lapangan yang sudah membantu penulis dalam 

melaksanakan kegiatan Prakter Kerja Lapangan. 

8. Keluarga terutama Ayahanda dan Ibunda serta kakak-kakak ku tercinta , 

yang selama ini selalu memberikan motivasi dukungan semangat, moril 

maupun materi serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. 

9. Kekasih ku Hendra Karta Susmita terimakasih atas kasih sayang, semangat, 

doa, tenaga, waktu, dukungan dan pengertiannya. Selalu ada disaat suka 

ataupun duka dan kehadiranmu sangat berarti dihidupku. 

10. Sahabat-sabahat ku Nadiyah, Anisa, Nadia, Maya, Suci yang telah memberi 

motivasi dan semangat kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuanganku Dyah, Amanda, Caca, Siti, Ayu, Desi, 

Nefriska, Eva, Arin, Dian, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

12. Seluruh Karyawan PT. Tunas Dwipa Matra Cabang Pramuka yang telah 

memberikan arahan informasi untuk melakukan pencarian data dan 

pengetahuan. 
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13. Seluruh rekan-rekan Akuntansi Angkatan 2014 khususnya Program Studi 

S1 Akuntansi kelas ekstensi yang telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis. 

14. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu per 

satu. 

 

Penulis menyadari bahwa Laporan PKL APPRENTICE ini masih banyak terdapat 

kekurangan, karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. 

Semoga laporan PKL APPRENTICE ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya penulis maupun pembaca pada umumnya. 
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