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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha 

penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada 

UMKM”. 

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menempuh Program Strata 1 guna memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan 

dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapka rasa 

terimakasih dengan tulus kepada :  

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE.,Spec.Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Adeh Ratna Komala SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing 

Penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian ini. 

5. Angky Febriansyah SE., MM, Selaku Koordinator Skripsi Program Studi 

Akuntansi Univeritas Komputer Indonesia. 

6. Dr. Ony Widilestariningtyas, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Wali AK-3 

tahun angkatan 2015 - 2019. 

7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu serta  

wawasannya kepada penulis. 

8. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu dan 

memberikan berbagai informasi terkait informasi dan kebutuhan dalam 

penyusunan skripsi ini (Mba Dona dan Mba Seni). 

9. Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dukungan yang 

amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril, serta kakak dan 

adik tercinta terimakasih atas dukungannya kepada penulis. 

10. Sahabat terbaik Mutia Ayusti, Rini Pebriani, Galuh Nur, Dini Seprika, 

Yohana, Essa Nacita yang selalu mendukung dan memberikan semangat 

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan kelas Ak-3. 
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12. Teman-teman satu bimbingan yang selalu memberikan semangat. 

13. Semua pihak yang terlibat banyak dalam proses penyusunan usulan 

penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini 

jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran 

yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. 

Penulis berharap Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta hidayah-

Nya kepada semua pihak-pihak diatas, semoga amal baik yang telah diberikan 

penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah turut serta membantu penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini dan 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang  telah 

diberikan ini akan mendapat balasan dari Allah SWT.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

        Bandung,     Agustus 2019 
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