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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul: “Pengaruh Penekanan Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan di 

Industri Pesawat Terbang di Indonesia (Studi pada PT. Dirgantara 

Indonesia)”. 

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Maranatha. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan 

dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan 

yang penulis miliki, diantaranya adalah keterbatasan data, keterbatasan waktu, dan 

keterbatasan variabel. Keterbatasan data yang penulis alami, penulis yakini bahwa 

responden mengisi kuesioner dengan tidak sebenar-benarnya yang terkadang 

jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya. Keterbatasan waktu yang terjadi karena dalam menyusun tugas akhir 

ini, penulis masih terbebani oleh tugas studi yang masih berjalan sehingga 

menjadi salah satu kesulitan dalam mengerjakan penelitian ini. Keterbatasan 

variabel, karena penulis hanya mencantumkan satu variabel saja sedangkan masih 

banyak variabel-variabel lain yang masih harus diteliti agar tugas akhir menjadi 

lebih sempurna. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, 

serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada 

yang terhormat: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis tugas akhir ini. 

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

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, yang telah mengesahkan secara 

resmi tugas akhir yang telah penulis susun berikut. 

3. Ibu Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

S-1 Akuntansi Univesitas Kristen Maranatha, yang telah mengesahkan secara 

resmi tugas akhir yang telah penulis susun berikut. 

4. Ibu Debbianita, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi S-1 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang telah banyak membimbing 

dan membantu penulis disaat penulis mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan program studi S-1 Akuntansi ini. 

5. Bapak Anthonius, S.E., M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini 

hingga selesai sesuai dengan waktu yang telah direncakan, penulis juga 

berterima kasih atas kesabaran beliau dalam proses penyusunan tugas akhir 

ini sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. 

6. Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen wali yang selalu 

membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung. 

7. Dosen-dosen yang pernah mengajar Penulis selama proses perkuliahan 

berlangsung di Univesitas Kristen Maranatha sehingga dapat memberikan 

ilmu kepada Penulis. 
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8. Staf Tata Usaha Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu Penulis 

mengenai perizinan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. 

9. Ayah dan Ibu Penulis, yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga membantu Penulis untuk lebih 

termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tanpa mereka, 

Penulis tidak dapat menyelesaikan Program Studi Akuntansi S-1 ini. 

10. Adik Penulis, Clarissa Octavia Anggi, Serta kakak Penulis, Dolly Simon 

Kristian yang membantu Penulis selama proses perkuliahan maupun dalam 

proses penyusunan tugas akhir.  

11. Keluarga besar Voice of Maranatha yang membantu Penulis dan 

meyemangati Penulis dalam proses penyusunan tugas akhir. 

12. Ade Eka Prasetia Tinata Putri selaku orang yang senantiasa menjadi motivasi 

penulis di dalam masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir 

13. Candra dan Natan selaku teman bimbingan penulis yang selalu memberikan 

dukungan dan bantuan selama penyusunan tugas akhir 

14. Fernando Zumario Pardede selaku sahabat penulis yang senantiasa 

memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir. 

15. Kevin Chang, Rinaldi Pradipta, dan Tiopan Naek selaku sahabat penulis yang 

membantu dalam pembuatan tugas akhir 

16. Teman-teman yang telah membantu Penulis selama proses penyusunan tugas 

akhir ini namun belum dapat Penulis sebutkan satu-satu di ucapan terima 

kasih ini. 

Semoga kelak Tuhan melimpahkan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Atas segala kekurangan dan 

ketidaksempurnaan tugas akhir ini, Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, 

dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan tugas 

akhir ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang membaca.  
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