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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan ini dengan judul 

“Pengaruh Kemampuan Pengguna dan Dukungan Manajemen Puncak 

Terhadap Sistem Informasi Akuntansi”.  

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

menempuh Program Strata satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

program studi Akuntansi di Universitas Komputer Indonesia. Dalam penyajian 

skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan, baik dari 

segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Skripsi ini telah penulis susun dengan 

maksimal. Dan dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik 

dari pembaca agar dalam penulisan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.  

Dan tidak lupa penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak 

sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini, terutama penulis 

mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Angky Febriansyah, S.E., 

MM, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta waktunya dalam 

menyelesaikan skripsi  ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu berkontribusi dalam pembuatan skripsi. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tunjukan kepada: 

1. Prof Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor Utama Universitas 

Komputer Indonesia.  

2. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Dr. Surtikanti, SE., M.si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Ekonomi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Komputer Indonesia. 

5. Seluruh pimpinan dan staff di civitas akademika Universitas Komputer 

Indonesia. 

6. Untuk Staff Sekretariat Jurusan Program Studi Akuntansi Dona Eliana, S.Ak dan 

Seni Lisnawaty, A.Md yang telah banyak membantu dalam segala hal mengenai 

perkuliahan. 

7. Untuk para sahabat kelas akuntansi 2 yang telah berjuang bersama selama 4 

tahun ini. 

8. Untuk kawan-kawan dengan pembimbing Bapak Angky Febriansyah, S.E., MM,  

yang telah bersama-sama berjuang pada saat bimbingan. 

9. Sahabat, teman-teman bimbingan, teman-teman 4 AK 2 angkatan 2016 dan 

pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

motivasi serta dukungan terbaik secara langsung maupun tidak langsung. 

10. Dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan Laporan 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi para pembaca.  
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