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          Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan anugerah dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini dengan judul “Pengaruh pemberian insentif dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan”. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman serta waktu. Namun penulis telah berusaha dan bekerja 

keras agar tugas akhir ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. 

Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati 

yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan penulis di masa 

yang akan datang.  

          Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai besarnya baik moril maupun materil, 

terutama kepada:  
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3. Untuk adik saya, yang selalu menjadi teman bertukar pendapat dan yang selalu 

menghibur penulis selama menempuh studi dan menulis tugas akhir.  

4. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, serta 

masukan selama penyusunan tugas akhir ini.  

5. Ibu Endah Purnama Sari, SE., M.Ak., Ak. selaku dosen wali selama di 

Universitas Kristen Maranatha. 

6. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, M.M., Ak. CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

7. Ibu Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Seluruh Staf Dosen, Staf perpustakaan dan Staf Tata, yang telah membantu 

penulis selama berada di Universitas Kristen Marantha. 

9. Bapak Jim Eston Staf Tata Usaha yang banyak membantu penulis selama 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 



 
 

10. Untuk seluruh teman baik penulis yaitu Vierra , Aga, Arif, , Filbert, dan Roy, 

yang telah menjadi teman baik penulis selama perkuliahan dan telah membantu 

dalam memberikan masukan untuk penulis dalam membuat tugas akhir. 

11. Terima kasih untuk Erik, Hendri, Gio, Dhevi, dan Apuk atas doa, semangat, dan 

bantuan lainnya dalam menulis tugas akhir ini hingga selesai. 

12. Terima kasih untuk Erlin, Lia, Felix, Babun, Bodo dan Tandayu yang selalu 

membantu penulis pada saat studi selama ini dan menjadi teman bermain dan 

teman belajar bersama dari dulu hingga sekarang. 

13. Terima kasih untuk keluarga besar Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) yang telah 

memberikan pengalaman-pengalaman hardskill maupun softskill. 

14. Untuk teman angkatan 2012 yang turut membantu memberikan dukungan, 

masukan, dan semangat selama di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan 

satupersatu. 

15. Kepada pihak-pihak lain yang turut membantu selama masa perkuliahan dan 

penyusunan tugas akhir, saya ucapkan terima kasih.  

 

          Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan. Semoga 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang 

membacanya serta dapat memberi nilai tambah serta wawasan baru. Tuhan 

Memberkati  

 

 

 

 

Bandung, Juli 2016 

 

 

 

 

 

Laurentius Reinaldo 

 

 

 

 

 

 

 


