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 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan 

berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak dan 

Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Survey Pada 

PT PLN (Persero) ULP Subang”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam melengkapi program perkuliahan jenjang Strata Satu pada Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.  

 Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

baik dalam pengumpulan data maupun tata cara penyusunan, pembahasan masalah 

serta penyajiannya mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu yang peneliti 

miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak 

yang sifatnya membangun. 

 Selama menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi 

hambatan, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Dr. Sri 

Dewi Anggadini, SE., M. Si., Ak., CA., atas bantuan bimbingan yang telah banyak 

membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

 Serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga, maka 

dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak/Ibu:  

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 
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Universitas Komputer Indonesia. 
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sekaligus Ketua Koordinator Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 
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yang telah memberikan informasi dan pelayanan. 

7. Kedua orang tua Ade Kustono dan Nani Mulyani yang telah memberikan doa 

dan dukungan baik moril maupun material yang menjadi motivasi bagi peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Nanda Awaludin dan Mohammad Fadhiel selaku kakak dan adikku tercinta 

yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun material kepada 

peneliti. 

9. Nizar Nugraha Supriatna yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan 

saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Lia Aprilyanti, Yolanda Ardiana, dan Mutiara Virgina selaku teman-temanku 

tersayang yang selama ini selalu menemani dan memberikan dukungan kepada 

peneliti. 
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11. Thya Adella Arefan selaku sahabatku tersayang yang telah banyak memberikan 

doa dan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Rekan-rekan 4 AK 3 dan satu bimbingan skripsi yang telah memberikan doa 

dan dukungan. 

13. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu selama 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan dan berdampak positif serta menjadi pendorong untuk lebih 

maju untuk diri sendiri dan orang lain. Akhir kata peneliti panjatkan doa kepada 

Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada 

peneliti. 
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