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KATA PENGANTAR 

 

Segala pujian, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan dan syukur penulis 

panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala penyertaan dan 

anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajer” dengan 

melaksanakan penelitian pada PT. INTI di Bandung. Skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya, namun sebagai manusia dengan segala keterbatasannya 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi 

penyajiannya dan penggunaan bahasanya. Sehingga penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulis pada masa yang 

akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi PT. INTI Bandung di 

mana penulis melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan bagi 

pembacanya. 

Penulis dalam persiapan dan penyusunan skripsi ini telah banyak menerima 

bimbingan, bantuan, dukungan, dorongan dan saran-saran dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bapak dan Sahabatku Tuhan Yesus Kristus yang teramat baik dan setia 

dimana saya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hingga dapat 



iv 
 

menyelesaikan skripsi ini. Saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini 

tanpa bimbingan, kekuatan dan penyertaan yang sempurna dariNya. 

Terimakasih Tuhan buat segala proses yang telah Kau rencanakan bagiku, aku 

percaya bahwa dalam setiap proses yang sudah dilalui itu karena Engkau 

mengasihiku dan mempersiapkanku untuk menjadi orang yang luar biasa. 

2. Untuk ke dua Orang tua yang saya kasihi dan penyemangat hidup saya,  

Mamah P. br.Sitanggang Bapa J.Panjaitan yang selalu memberi doa, 

dukungan, semangat, kasih sayang, cinta, motivasi dan semua yang terbaik 

untuk penulis. yang tak henti-hentinya dan selalu menyebut nama saya dalam 

setiap doanya. Selalu merasakan kesedihan ketika saya sedih, dan kesusahan 

di dalam menjalani dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu 

memberikan kebebasan pilihan dan tidak memaksakan kehendak kepada anak-

anaknya. Berkati, lindungi, beri rezeki, beri kesehatan dan beri kekuatan 

kepada orangtua saya yang luar biasa ini Tuhan supaya tetap kuat, sehat dan 

tegar dalam membimbing anak-anaknya. Dengan sepenuh hati penulis 

mengucapkan terima kasih Mamah Bapa, aku mengasihimu, menyanyangimu 

dan ingin membahagiakanmu semoga apa yang telah Mamah Bapak berikan 

untuk saya berguna dikemudian hari. Hanya Tuhan yang dapat membalas 

semua kebaikan Mamah Bapa sekali lagi terimakasih dan Tuhan Yesus 

memberkati. 

3. Abang, Kakak saya: abang Benny Hamonangan Panjaitan S.sos , abang 

Asido Riduan Panjaitan ANT-II , kakak Rima Melati br. Panjaitan S.kep. 

Terima kasih buat masukan, semangat, dukungan moral materi dan doa kalian. 



v 
 

Dikala saya sedang bingung susah kalian selalu mendorong, menyemangati 

dan menguatkan saya sehingga saya bangkit lagi dan tahu apa jalan keluar dari 

semua masalah yang ada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kakak dan abang 

dalam pekerjaan, kesehatan dan keluarga biar Tuhan yang tambah-tambahkan 

segala hal yang manis dan baik dalam kehidupan kalian Tuhan Yesus 

memberkati. 

4. Seluruh keluarga besar Panjaitan dan Sitanggang terimakasih banyak untuk 

segala bentuk dukungan dan doanya bapauda, inanguda, tulang, nantulang, 

namboru, amangboru, beserta adik abang kakak lainnya Kiranya Tuhan Yesus 

memberkati kalian semua dan diberi rejeki dan kesehatan yang berlimpah.  

5. Untuk Orang yang spesial di hati saya sampai saat  ini yang berinisial 

“B.Sinaga” dengan panggilan bebong-lopleh-naga terimakasih untuk doa, 

semangat, kasih sayang, perhatian, pengertian, motivasi dan semua yang 

terbaik untuk saya. Terimakasih sudah menemani saya dari awal membuat 

skripsi sampai saat ini kamu masih menemani saya. Tuhan yang memberkati 

keluarga, pekerjaan dan ditambah-tambahkan segala yang terbaik dan yang 

sedang kamu impikan akan segera tercapai Tuhan Yesus Memberkati. 

6. Teman-teman Gereja Guru Sekolah Minggu: ka desta ka lusi, ka selvi, cindy 

malau, melisa sihombing, maria nainggolan, redita siagian, monika hutabarat, 

adik-adik dan guru-guru lain nya terimakasih untuk sindirannya supaya saya 

cepat beres mengerjakan skripsi ini Tuhan Yesus Memberkati. 
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Teman-teman Kebaktian Sore HKBP bandung barat atas semangat, masukan, 

dorongan, doa dan perhatian nya selama saya mengerjakan skripsi ini untuk 

cepat menyelesaikan nya. 

Teman-teman kampus GEGI: Anez S.E, Astrid S.E, Thia S.E, Nirma S.E, 

Merdekawati S.E, Firmansyah S.E, Purwanti S.E, Dewi S.E, Ajeng S.E, Arti 

S.E, Nisa S.E kalian teman yang selalu dan terus menyemangati, doa, motivasi 

saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat, menghibur, bercanda 

disaat saya pusing dalam mengerjakan skripsi terimakasih kawan-kawan 

kalian teman terbaik saya dikampus. Teman-teman Akun 08 Mba Hasna, Eva 

sitorus, Tonggo Dewi makasih kalian telah membantu saya dikala banyak 

revisi menghantui.  

7. Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing 

yang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri yang telah 

menyediakan waktu bagi saya, banyak sekali manfaat dan ilmu yang 

diperoleh penulis dalam penyusunan skripsi ini baik kritikan dan saran yang 

diterima sehingga dapat menambah wawasan penulis. Terimakasih banyak 

ibu maaf selama penulis menyusun skripsi selalu membuat ibu selalu pusing. 

Biar Tuhan yang membalas semua kebaikan ibu Tuhan Yesus Memberkati 

Ibu dan keluarga. 

8. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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10. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

12. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

13. Ibu Sugiartiningsih, Dr., S.E., M.Si selaku dosen wali. 

14. Seluruh manajer senior maupun junior dan kepala bagian di PT. INTI 

Bandung yang telah menyempatkan waktunya mengisi kuisioner. 

15. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Widyatama khususnya jurusan 

akuntansi yang membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

wawasan. 

16. Semua pihak-pihak yang telah membantu penulis dan yang selalu bertanya 

“kapan lulus” “kapan sidang” dan “kapan wisuda” yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu terimakasih banyak karena pertanyaan itu memotivasi 

saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati. 

Akhirnya penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan. 

Namun disamping itu semua penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi 

berkat bagi kita semua.  

Bandung,  Juni  2014 

  Penulis, 

 

    Siska Dewi Putri 


