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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih, dan 
penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 
“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGURUS 
OSIS : STUDI KASUS PADA OSIS DI LINGKUNGAN SMAK 2 & 3 BPK 
PENABUR BANDUNG” tepat pada menit terakhir. Penyusunan tugas akhir ini 
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 
program strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Kristen Maranatha Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, 
karenanya setiap kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan hati 
terbuka sebagai bahan perbaikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu : 

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih, berkat dan rahmat-Nya penulis 
dan tugas akhir ini bisa berada sampai disini. 

2. Untuk orang tua, Bapak Handoko Sutanto dan Ibu Lely Siarif, yang terus 
mendoakan dan mendorong agar tugas akhir ini dapat selesai tepat pada 
waktunya.   

3. Ibu Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing atas semua 
bantuan baik dukungan, pengarahan, saran, serta waktu yang telah 
diberikan selama bimbingan di tengah kesibukannya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Ibu Hanny, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung atas semua 
masukan terkait dengan mekanisme penyusunan tugas akhir. 

5. Bapak Candra Sinuraya, S.E., M.Si selaku dosen wali yang terus 
mendorong agar tugas akhir diselesaikan terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan hal – hal lainnya. 

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya 
selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Kristen Maranatha 
Bandung. 

7. Seluruh staf Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Ekonomi, staf biro 
kemahasiswaan serta staf Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha 
Bandung. 



 

 
 

viii 

8. Pengurus Yayasan BPK PENABUR Bandung yang telah banyak 
membantu baik dalam pemberian ijin untuk menyebarkan kuisioner 
kepada para pengurus OSIS di lingkungan SMAK 2 dan SMAK 3 BPK 
PENABUR Bandung sehingga data-data yang diperlukan dalam 
penyusunan tugas akhir ini dapat terpenuhi. Terima kasih terutama 
kepada Bapak Ir. Beng Sugiharto, dan Ibu Lilis Tanumihardja atas segala 
bantuan yang telah diberikan dalam penulisan tugas akhir ini.  

9. Ibu Dra. Idia Cahyani selaku Kepala SMAK 3 BPK PENABUR Bandung, 
Pimpinan, juga orang tua di sekolah sebagai tempat kerja yang telah 
memberikan setiap dukungan juga masukan sehingga penyusunan tugas 
akhir ini bisa terjadi. 

10. Ibu Debora Lilimihardja, M.Pd., M.Kom selaku Kepala SMAK 2 BPK 
PENABUR Bandung atas ijin dan dorongan agar penulis dapat segera 
menyelesaikan tugas akhir ini.  

11. Alm. Ibu Dra. Jap Tjiu Siang selaku Kepala jenjang SMA Yayasan BPK 
PENABUR Bandung yang telah membantu pelaksanaan kegiatan 
penelitian di lingkungan SMAK 2 dan SMAK 3 BPK PENABUR 
Bandung. Terimakasih untuk setiap bantuan yang diberikan, untuk 
motivasi yang telah diberikan selama menunggu jalannya persidangan 
dan menjalani perubahan kurikulum yang ada. Maaf saya tidak bisa lulus 
lebih cepat sesuai yang ibu harapkan. 

12. Pengurus OSIS di SMAK 2 dan SMAK 3 BPK PENABUR Bandung 
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket/kuisioner yang 
disebarkan penulis.  

13. Untuk Gabrielle Felicia, seorang  teman, sahabat, adik, sumber inspirasi 
dan motivasi juga rekan yang unik yang membuat kehidupan ini berwarna 
– warni baik itu cerah, gelap maupun abstrak. 

14. Rekan – rekan Trainer SMAK 3 Character Building yang mencoba 
membantu meringankan beban tugas Pembina Character Building agar 
saya bisa fokus mengerjakan tugas akhir ini sekalipun mungkin belum 
berhasil dalam prakteknya. 

15. Untuk Bernadette Febriani Sutanto seorang adik yang nyaris tidak 
membantu apa – apa, bahkan terkadang membuat repot namun hanya ada 
satu di bumi, terimakasih untuk pinjaman kendaraannya.  

16. Rekan – rekan se-profesi di SMAK 2 dan SMAK 3 BPK PENABUR 
Bandung baik yang penulis kenal secara personal maupun tidak yang 
telah memberikan semangat agar penulisan tugas akhir ini segera berakhir 
dan dapat fokus di BPK PENABUR Bandung. 

17. Murid – murid SMAK 3 BPK PENABUR tahun pelajaran 2014 – 2015 
yang memiliki berbagai macam keunikan yang membuat hari – hari 
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penyusunan tugas akhir ini tidak pernah sepi dan penuh dengan 
pengalaman baru. 

18. Dominica Damiana, Selvi Agustina, Ferdi Kristian, Ardi Prambudi, 
Marcell Valentino, Meiga Octavia, Sherly Claudia Suherman, Bapak 
Hermawan, Ci Jes, Bapak Leslie dan Bapak David yang terus mendorong 
pertanyaan kapan sidang, kapan lulus, bagaimana tugas akhir, serta 
pertanyaan – pertanyaan lain yang terkadang berulang – ulang namun 
demi kebaikan penulis di masa mendatang. Terimakasih untuk setiap 
dorongannya.  

19. Semua pihak dan orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya 
satu per satu, terimakasih untuk semuanya. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada semua 
pihak atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir ini dapat 
berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang 
membaca. Tuhan Memberkati. 
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