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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat & 

salam agar selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat, 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan kerja 

praktek di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan menyelesaikan laporan yang 

berjudul Analisis Kadar Nitrogen Total dalam Pupuk Urea Butiran PT. 

Pupuk Di Sriwidjaja Palembang tepat pada waktunya. 

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu 

syarat kurikulum pada Jurusan Analisis Kimia Universitas Islam Indonesia. Selain 

itu, praktek kerja lapangan dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

wawasan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

bangku kuliah. Praktek kerja lapangan di PT. Pupuk Sriwidjaja ini dilaksanakan 

selama lebih kurang dua bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2019 sampai 

dengan 1 April 2019. 

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penyusun telah dapat 

menyelesaikan kerja praktek dan  laporan ini. 

2. Ibu Tri Esti Purbaningtias, S. Si., M.Sc selaku ketua program DIII Analisis 

Kimia Fakultas Mtematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Ibu Yuli Rohyami, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik.  

4. Bapak Thorikul Huda, S. Si., M.Sc selaku dosen pembimbing praktik kerja 

lapangan atas masukan, kritikan, bimbingan sertas saran yang sangat 

membantu dalam penyelesaian laporan ini.  

5. Orang tua, saudara, teman-teman dan semua pihak yang telah mendukung 

dan memberikan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir.  

Penyusunan laporan PKL ini atas dasar pengamatan langsung, wawancara 

dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan isi laporan. Didalam 

penyusunan laporan ini, penyusun menyadari masih terdapat kekurangan karena 
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keterbatasan penyusun, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun supaya penyusun lebih baik dimasa yang akan datang. 

 

Semoga uraian dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, 19 Juli 2019 
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