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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

dengan baik laporan magang ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada 

Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Peneliti 

menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa magang sampai 

penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan 

laporan ini. Oleh karena itu, peneliti ini 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, Ak., CA. selaku ketua program Diploma 3 

Fakultas Ekonomi UNISSULA yang selalu memberikan bimbingan, saran dan 

wawasan yang sangat berharga selama melakukan kegiatan magang. 

3. Sri Dewi W, SE, M.Si, Ak, CA, Ak selaku dosen pembimbing. 

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

5. Bapak Sugeng, selaku Accounting Financial Manager yang telah memberikan 

ijin, kesempatan, fasilitas untuk melakukan kegiatan magang di PT. Suara 

Merdeka Press Semarang. 
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6. Pimpinan, seluruh Staff dan Pegawai PT. Suara Merdeka Press Semarang 

khususnya Bagian Pemasaran dan Accounting yang telah membantu peneliti 

dalam pelaksanaan magang. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan 

bantuan dan dukugan selama prektek magang. 

Peneliti berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua 

pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini 

masih belum sempurna, kritik dan saran yang membantu sangat peneliti harapkan. 

Peneliti berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama 

menjalani magang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu 

pegetahuan dan bagi para pembaca. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

- Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan, tapi 

buktikanlah kesungguhan dari doamu 

- Pendidikan merupakan investasi paling baik untuk hari tua. 

- Hanya kebodohanlah yang meremehkan pendidikan. 

 

PERSEMBAHAN 

- Untuk Bapak dan Ibuku yang telah mendidikku selama ini. 

- Untuk kakakku yang selama ini telah memberikan semangat untuk tidak 

menyerah. 

- Untuk temen-temanku yang selama ini telah membantuku dalam berbagai hal. 
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