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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis 

bisa menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi 

Informasi dan Kemampuan Pengguna Sistem Terhadap Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi”. 

Usulan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah 

skripsi strata satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia.  

Dalam penyusunan laporan usulan penelitian ini tidak sedikit kesulitan dan 

hambatan yang dialami penulis, baik dalam segi isi laporan usulan penelitian 

maupun kata-katanya yang tidak tersusun secara baik dan benar. Namun berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya laporan usulan penelitian ini 

dapat diselesaikan. 

 Sehingga dalam kesempatan ini penulis juga bermaksud menyampaikan 

rasa terima kasih kepada:  
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Akuntansi Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

Bandung. 

5. Dr. Sri Dewi Anggadini, S.E.,M.Si.,Ak., CA selaku Wali Dosen Akuntansi 4 

dan Ketua Koordinator Skripsi Program Studi Akuntansi Fakutas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

6. Adi Rachmanto, S.Kom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi Universitas Komputer Indonesia. 

7. Seluruh Staff Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 

8. Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer  

Indonesia yang telah membantu penulis melengkapi persyaratan administrasi. 

9. Kepada keluarga besar  yang telah memberikan bantuan dan doa restu kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan baik. 

10. Teman seperjuangan akuntansi 4 dari semester awal hingga akhir, dan Juga 

kepada Annisa Fitriana & Drina Sukmaning Rahayu yang selalu membantu dan 

memberi support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, semoga Allah SWT 

memberikan dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala bantuan 

yang telah diberikan kepada penulis. 



Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih memiliki banyak 

sekali kekurangan di dalamnya sehingga dalam kesempatan kali ini juga penulis 

bermaksud untuk meminta saran dan masukan dari semua pihak demi terciptanya 

laporan usulan penelitian yang lebih baik lagi. Penulis juga berharap agar laporan 

usulan penelitian yang telah penulis susun ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan 

mahasiswa dan para pembaca. 

Akhir kata penulis berharap Usulan Penelitian yang telah disusun ini bisa 

menambah pengetahuan bagi para pembaca. Dan semoga Allah SWT membalas 

kebaikan kepada semua pihak atas jasa serta bantuannya yang telah diberikan 

kepada penulis dalam penyusunan Usulan penelitian.. 
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