KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang
telah

melimpahkan

rahmat

dan

karunia-Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH KOMPENSASI
FINANSIAL

DAN

NON

FINANSIAL

TERHADAP

KINERJA

KARYAWAN (survei pada PD.BPR Artha Galunggung Kabupaten
Tasikmalaya)”.
Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi..
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh
dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta pengalaman
yang penulis miliki. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin
dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga diharapkan 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 terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada :
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1. Apih Usup Hidayat beserta ibu Lilis Loseu, selaku kedua orang tua penulis
tercinta,yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang telah mengasuh
dan mendo’akan dalam setiap langkah untuk mewujudkan setiap harapan
penulis serta selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Rudi Priyadi, MS. Selaku Rektor Universitas
Siliwangi Tasikmalaya.
3. Bapak Drs. H.Dedi Kusmayadi,SE.,Msi.,Ak,Ca. Selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
4. Bapak Dr.Jajang Badruzaman, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
5. Ibu Euis Rosidah S.E, M.Ak Selaku Pembimbing I yang dengan sabar
telah memberikan bimbingan, saran serta pengarahan kepada penulis
sampai terselesaikannya penelitian ini.
6. Ibu R.Neneng Rina Andriyani S.E, M.M, Ak, CA Selaku Pembimbing II
yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, saran serta pengarahan
kepada penulis sampai terselesaikan peneitian ini.
7. Bapak Dr.Jajang Badruzaman, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Wali Dosen
Akuntansi Kelas C angkatan 2014 yang telah memberikan bimbingan dan
dorongan moril selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Ade Dian Paisal dan Erwin Nugraha, selaku adik penulis tersayang yang
senantiasa memberikan dukungan bagi penulis.
9. Mami Ane Nelyani selaku Mami penulis yang senantiasa memberikan
motivasi dan dukungan bagi penulis.
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10. Tante Nita Farida Om wawan Wardian, dan Kakek Naryo Sidik selaku
keluarga penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat bagi
penulis.
11. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan, di lingkungan
Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak
membantu penulis selama srudi serta keperluan-keperluan akademik.
12. Pimpinan PD.BPR Artha Galunggung Cabang Tasikmalaya yang telah
mengijinkan penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga data yang
diperlukan dapat diperoleh.
13. Ibu Ai Angrum selaku Bendahara Umum PD.BPR Artha Galunggung
cabang Tasikmalaya yang telah banyak memberikan bantuan dalam
memperoleh data yang diperlukan .
14. Cilimie (Koko dan Cici erni, Ayu Patika Sari, Veni Novika, Isna Noor
Azizah, Putri Prestyawati, Laras Pinayung,Fany Sofia,Raaitha Ardianti) ,
Siska Heptasari, Mirna Amelia, Aar Siti, Mia mutmainah, Dede Siti,
Nunung Asih, Sri Astuti , Mitta Selvya Dewi, Hileud Cau (Rifaldi, Lucky,
Ihsan Tria, Alvi, Diki, Opal) selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu
mendukung, memotivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan
penelitian ini. Dan Awan setiawan yang selalu memberikan dukungan dan
semangat kepada penulis.
15. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Kelas C 2014.
Rasa hormat dan terimakasih yang mendalam bagi semua pihak yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan do’annya,

v

semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan
kepada penulis, Amin.
Tasikmalaya, April 2018

Penulis
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