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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir 

ini berjudul berjudul “PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP 

PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA CV. ANEKA JASA 

MOTOR BANDUNG yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan 

pendidikan Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung.  

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan 

masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki. Segala kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima 

dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

peneliti di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti 

ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan dan kemurahannya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Ayah tercinta, Budi Setiawan dan Ibu tersayang, Shanty Novianty Halim, 

Kakak tersayang, Eduard Jaya Sentosa, kedua saudariku Vania Grace Yolanda 

dan Anastasya Stella serta keluarga besar peneliti. Terimakasih atas semua 

kasih sayang, doa, perhatian, semangat, bantuan, dan dukungan materil yang 

telah diberikan selama ini. 

3. Bapak Drs. Barnabas Tridig S., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen pembimbing 

yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk mengarahkan dan 

membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapa Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

S-1 Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Lauw Tjun Tjun, S.E, M.Si., selaku dosen wali selama peneliti kuliah di 

Universitas Kristen Maranatha. 

7. Regina Herry atas bantuan, doa, dan selalu menemani penulis dari awal 

pembuatan tugas akhir sampai penyelesaiannya. Atas pengertian dan kesediaan 

menjadi tempat berkeluh kesah disaat penulis berputus asa dan selalu 

mendukung untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk waktu yang telah 

diberikan disaat penulis memerlukannya. 

8. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi yang menempuh tugas akhir 

pada semester ini yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan tugas akhir ini dan pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu persatu. Terima kasih. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

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 Memberkati.   
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