
 

 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE dan 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh 

Sidang Sarjana Strata 1 (S-1) 

 

Oleh 

VALENTINE 

1551077 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2019 



 

 

THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE and 

WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE 

 

A THESIS  

 

In Partial of The Requirements for The Degree of Bachelor Program 

in Accounting 

 

By 

VALENTINE 

1551077 

 

BACHELOR PROGRAM IN ACCOUNTING 

FACULTY OF ECONOMICS 

MARANATHA CHRISTIAN UNIVERSITY 

BANDUNG 

2019



 

 

                     v  

KATA PENGANTAR 

 

Penelitian yang berjudul, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh mengetahui 

pengaruh GCG perusahaan terhadap kinerja karyawan dan penulis melakukan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan.penulis. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 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. 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang 

telah mendukung dan membatu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Tuhan yang Maha Esa, karena berkat pernyertaan dan rahmat-Nya saya telah 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.  

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

Universitas Kristen Maranatha yang telah mendukung kelancaran penyusunan 

skripsi ini.   

3. Dr. Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu penulis 

selama kuliah dan mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini. 

4. Orang tua dan cici-cici saya selaku keluarga yang selalu mendukung saya dalam 

keadaan apapun  

5. Ibu Aurora Angela, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 

telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 
6. Papa dan Mama selaku orang tua penulis yang telah membantu dan mendukung 

penulis dalam hal material maupun non material, mulai dari penulis anak-anak 

hingga saat ini. 
7. Ci Lidya, Ci Yessica dan Ci Sherley selaku anggota keluarga penulis yang telah 

membantu penulis dalam segala hal yang mendukung penyusunan skripsi ini. 

8. Eldwen Aryamanggala yang telah menyemangati dan mendukung penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

9. Sellina Widyawati, Nadia Poetry, Jessica Koko Diputri, Brigitta Tiffany, Maria 

Sita, Ayu Trisna Dewi, Joanna Jessica, Karen Gracelyn, Anzu Michelle, 

Marchillia Sekeon, Dhasynta Winaomi, Marsha Agneta, Icel, Bertha, Amelia 

Novianti, Febe Mariska dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu terimakasih sudah menyemangati penulis. 

10. Stefani Cindera Putri, Sony Harlim, Andy Sentosa, Reyvan Revaldo, Vania 

Feliciani, Ryan Agasi, Regina Yustilim, Stefanus Stanley, Irene Natasha, Elly, 

Yoga Juniardo, Vincentius Hans, dll yang telah membantu penulis selama 

menuntut ilmu di kursi kuliah dan membantu dalam menyusun skripsi ini. 



 

 

                     vi  

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan 

mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

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

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi 

ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak 

yang membacanya. Tuhan memberkati. 

 

 

Bandung,  Juni 2019 

 

 

Valentine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


