
 

i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualikum Wr. Wb 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pengguna dan Pengendalian 

Internal terhadap Sistem Informasi Akuntansi “. 
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Komputer Indonesia Bandung. 
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M.Si.,AK.,CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu 

guna membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk yang sangat berharga 

demi selesainya penyusunan usulan penelitian ini. 
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6. Kedua orang tua yang tiada hentinya memberikan dukungan, perhatian yang 

luar biasa dan juga doa, serta pengorbanan yang penuh dengan kesabaran 

untuk penulis. 

7. Adik yang tiada hentinya memberikan dukungan, perhatian yang luar biasa 

dan juga doa, serta pengorbanan yang penuh dengan kesabaran untuk 

penulis.  

8. Partner terbaik yang tidak pernah berhenti mengingatkan dan memberikan 

dukungan tenaga maupun moral 

9. Kepada teman-teman tercinta Triaji Kurniawan, Grace nuary, Salma Zetira, 

Gita Argyanti, Delia Dewi, Dona Arica, Muhammad Rizkia, Asyrof 

Kuarizmi yang selalu memberikan support.  

10. Serta sahabat dan rekan-rekan kelas 4 AK 4 angkatan 2015 yang 

telah membantu menyemangati. 

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang 

telah banyak membantu dalam menysun usulan penelitian ini. 

 Dengan demikian semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari 

semua pihak yang tersebut diatas, serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu dalam menyusun usulan penelitian ini. 
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