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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan baik.
Sangat disadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa
magang sampai penyusunan laporan tugas akhir ini, sangatlah sulit

untuk

menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih
kepada :
1.

Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi
UNISSULA yang telah memberi ijin dan kesempatan untuk melakukan kegiatan
magang.

2.

Ibu Maya Indriastuti, SE, M.Si, selaku ketua program Diploma 3 Fakultas
Ekonomi UNISSULA yang selalu memberikan bimbingan, saran dan wawasan
yang sangat berharga selama melakukan kegiatan magang.

3.

Ibu Sri Anik, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan
bimbingan dan arahan dengan sabar.
v

4.

Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Sultan Agung.

5.

Bapak Sudjarwo, selaku Manajer Non Komersial yang telah memberikan ijin,
kesempatan, fasilitas untuk melakukan kegiatan magang di PT. Perusahaan
Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Semarang.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
-

Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik.

-

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah diperbuatnya.

-

Sesali masa lalu karena kekecewaan dan kesalah, tetapi jadikan penyesalan itu
sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.

PERSEMBAHAN
-

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan
tugas akhir ini

-

Terimakasih untuk Aba dan Umi tercinta yang telah menjadi motivasi dan
inspirasi serta tiada henti memberikan dukungan dan doa dari segala sisi.

-

Teruntuk adik-adik ku tersayang yang selama ini telah memberikan semangat
untuk tidak menyerah.

-

Teruntuk sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa menjadi penyemangat dan
menemani disetiap hariku.

-

Teruntuk teman-teman seangkatan yang selama ini selalu membantu, berbagi
keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.
“Tiada kenangan yang indah tanpa kalian semua”

