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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat rahmat dan campur tangan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir 

yang berjudul “PENGARUH SISTEM ABSENSI FINGERPRINT TERHADAP 

KEAKURATAN INFORMASI PENGGAJIAN (Survei Pada Hotel Di Kota Bandung)”. 

Adapun maksud penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen 

Maranatha. Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih 

jauh dari kata sempurna. Namun, peneliti telah berusaha dan bekerja keras agar tugas 

akhir ini memiliki manfaat bagi peneliti sendiri, peneliti lainnya, serta bagi pembaca 

lainnya. Segala kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan senang 

hati dan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan peneliti dimasa 

yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti akan 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan bantuan 

yang telah diberikan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan kepada: 

1. Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

2. Dr. Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan selaku dosen wali yang telah 
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memberikan bimbingan selama peneliti berkuliah di Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

3. Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, 

dukungan, dan saran-saran, serta bantuan lainnya kepada peneliti dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

yang selama ini telah memberikan tambahan ilmu kepada peneliti dan jajaran TU 

yang telah banyak membantu peneliti berkaitan dengan kegiatan akademik. 

5. Orang tua (Hin Lie dan Sutianawati Tati) dan kakak (Lina Juliana) selaku keluarga 

peneliti yang sampai saat ini senantiasa mendukung secara materi, memberi 

semangat, mendoakan, bahkan memberikan saran serta bantuan dalam menempuh 

perkuliahan dan penyusunan tugas akhir di Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

6. Sahabat seperjuangan dari kecil hingga saat ini yaitu Witra Gafara, dan Benedicta 

Leonie yang selalu memberikan semangat, bantuan serta saran selama peneliti 

membutuhkan sejak kecil hingga saat ini.  

7. Sahabat dan teman seperjuangan selama peneliti menempuh perkuliahan dan 

pembuatan skripsi yaitu Kristiana Vicky, Selaphiel Oky, Patricia Leonie dan Livia 

Devina yang telah memberikan dukungan, semangat, saran dan bantuan lainnya 

ketika peneliti mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi maupun perkuliahan. 

8. Responden (The Luxton Hotel, Ibis Styles Bandung, Anggrek Shopping Hotel, 

Verona Hotel, Tebu Hotel, Grand Aquila, El Royale Hotel) yang telah memberikan 

bantuan/ bersedia mengisi kusioner yang peneliti berikan. 
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9. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah ikut 

berpartisipasi dalam memberikan doa, dukungan dan bantuannya kepada peneliti 

selama penyusunan tugas akhir ini. 

 

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 memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. 
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