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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul, 

“PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON 

FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. GEMAR 

MEMBANGUN BANGSA” dengan baik. Shalawat beserta salam semoga 

senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya di akhir zaman, amin. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, terima kasih Ya Allah karena hamba diijinkan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih atas berkat rahmat 

dan perlindungan-Mu selama ini, dan terima kasih Ya Allah atas  jalan yang 

selalu Engkau mudahkan kepada hamba dalam proses penyusunan tugas akhir 

ini. 

2. Orang tua saya Ayah Sumarno, S.E., Ibu Hamidah, dan Bunda Rika Lis 

Indarti yang selalu mendukung penulis dan memberikan doanya pada penulis. 

Tanpa dukungan dan doa mereka, mungkin penulis tidak akan dengan mudah 

menyelesaikan ini semua. Terima kasih pada ayah dan ibu karena seluruh 

pengorbanan kalianlah saya bisa tumbuh besar seperti ini. Maaf, saya belum 

bisa membalas budi kalian walaupun budi kalian tak akan bisa dibalas dengan 

apapun. Semoga semua balasan baik yang penulis lakukan bisa dilimpahkan 

pada kalian. 

3. Ketiga adik penulis, Ibrahim Al Rayyan, M. Fajar Al Syarafah, dan Aisya Al 

Syaqsyaqul Usfuru yang juga selalu mendukung penulis dan memberikan 

doanya sehingga penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

4. Mila Sania Nafisa, terima kasih untuk selalu memberikan do’a juga kasih 

sayang dan kesabaran bagi penulis selama ini. 

5. Ibu Meyliana, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih ibu atas 

kesabaran dan pengertian ibu selama proses bimbingan, dan penulis mohon 

maaf atas segala kekurangan yang penulis lakukan. 

6. Ibu Endah Purnama Sari Eddy, S.E., M.Ak., Ak., CA., selaku dosen wali 

yang selalu memberikan saran–saran yang membantu dan memotivasi penulis 

selama menempuh perkuliahan di Program Studi Akuntansi Universitas 

Kristen Maranatha. 

7. Kepada Bapak/Ibu dosen di Universitas Kristen Maranatha khususnya 

Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang 

sangat berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Program 

Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 



 
 

8. Sahabat-sahabat terbaik Rian Nugraha, Ahmad Fadli, Irvana Fahmi, Fredy 

Frasutiawan, Reza Apriansyah, Ahmad Fahran, Evky Sugriawan, Desti 

Fujiani, Nerti Aprilia, Talitha Vaniandhara, Ilham Sulinto, Saron 

Simanjuntak, Fajar Aditya Nugraha, dan keluarga besar Viking Maranatha. 

Terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan support dan doa bagi 

penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dan terimakasih untuk 

kebersamaan dan kebahagiaan yang selalu diberikan oleh kalian selama ini. 

Semoga kita bisa selalu bersama dan solid, sukses untuk kalian semua. 

9. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2012 yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk bantuan, do’a, dan support 

selama kuliah di Universitas Kristen Maranatha. 

10. Seluruh staff Tata Usaha, staff perpustakaan, dan karyawan Universitas 

Kristen Maranatha yang telah membantu dalam kelancaran studi dan 

administrasi selama masa kuliah. 

11. Universitas Kristen Maranatha, karena dimulai disinilah akhirnya penulis bisa 

merasakan suka dan dukanya berkuliah. Mulai mengenal hal-hal baru dan 

juga mampu membantu penulis lebih mengenal arti kata dewasa. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih dan rahmatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya. 

 

 

Bandung, Juni 2016 
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