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Kata Pengantar 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF 

DAN TUNJANGAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang penulis 

miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang memerlukan.  

 Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

pengarahan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak Sarwin Suryapraja dan Ibu Entay Tarsini yang telah 

memberikan dorongan dan doa kepada penulis, dan adik tercinta Doni Nova 

Rianto yang telah memberikan dukungan bagi penulis. 

2. Kepada suami tercinta Yudi Sukmana yang selama ini telah membantu penulis 

dengan memberikan dorongan, motivasi dan doa demi kelancaran penulis. 



ii 
 

3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. M. S, Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

4. Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si.Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak.,CA. Selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Ibu R. Neneng Rina Andriyani, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Pembimbing II 

yang telah sabar membimbing penulis. 

7. Bapak H. Maman Suherman, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Pembimbing Utama 

yang telah memberikan bimbingan, saran serta pengarahan untuk penulis. 

8. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan, dilingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak membantu 

penulis. 

9. Pimpinan PDAM Tirta Anom Kota Banjar, beserta staf-stafnya yang telah 

membantu penulis. 

10. Sahabat-Sahabat seperjuangan, Ayu Lestari, Mirna Amelia, Dede Siti Rohmah, 

Nunung Asih, Aar Siti, Mia, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi 

penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat di kostan Wisma La Reni Sya’daniyah, Riantika (enok) terimakasih 

selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa hingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada teman-teman Akuntansi C dan teman seangkatan 2014 yang telah 

memberikan banyak masukan, dorongan dan bantuan kepada penulis. 



iii 
 

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan do’anya, 

semoga Allah SWT membalas segala  kebaikan yang telah mereka berikan kepada 

penulis, Amiiin. 

   Tasikmalaya, September 2018 

 

Siska Heptasari 

 

 

 


