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KATA PENGANTAR
Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial Dan Non Finansial
Terhadap Pencapaian Target Penjualan Pada CV. Rejeki Putra Mandiri Cihampelas
Bandung”, memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi
finansial dan non finansial terhadap peningkatan target penjualan pada CV. Rejeki Putra
Mandiri Cihampelas Bandung, selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian terhadap
karyawan dari CV. Rejeki Putra Mandiri dengan cara membagikan kuisioner dan
melakukan perhitungan berdasarkan sampel yang sudah di tentukan. Penulis
menggunakan metode Regresi Linier Berganda dalam melakukan perhitungannya.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan
masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan peneliti
terima sebagai bahan perbaikan serta untuk memenuhi wawasan penulis di masa yang
akan datang. Penelitian ini hanya berfokus terhadap karyawan yang berhubungan dengan
penjualan di CV. Rejeki Putra Mandiri selama bulan Mei 2016, maka sampel yang telah
di teliti dapat saja berbeda dikemudian hari sehingga tidak dapat menjadi bahan acuan
yang pasti.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang
telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini:
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran,
kekuatan untuk anak-Nya dalam menyusun tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Maranatha.
3. Ibu Elyzabet l, Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program studi
Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Anthonius, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktunya, memberikan bantuan dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu Lidya Agustina, S.E,. M.Si., Ak., CA. Selaku dosen wali yang telah membina
saya sejak awal perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan
kepada penulis selama berkuliah di Universitas Kristen Maranatha.
7. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang,
semangat, dan doa kepada peneliti.
8. Teman-temanku Mellisa Susanto, Shienny Seindrawan, Selvi Marsella, Mieke
Octavianty, Lily Siraya, Devina Cecilia dan semua yang sudah membantu dalam
penyusunan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan lainnya.
9. Segenap staf pegawai dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Kristen
Maranatha yang telah banyak membantu peneliti.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini,
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada
semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir
ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang
membacanya. Tuhan Yesus Memberkati.
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