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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang Maha Agung, yang telah memberikan Rahmat dan Keridhoan-NYA, 

sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” ini sebagaimana mestinya dengan 

segala kekurangan dan kelebihannya. Salam dan shalawat tercurah kepada 

jungjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya 

dan pengikutnya hingga akhir zaman.  

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada Bapak Dwi Husiano Mangindaan, S.E., M.Ak., Ak., 

CA., BKP, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh keikhlasan 

berkenan memberikan waktunya untuk membimbing, membina dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dan dukungan, baik materi maupun non-materi yang diberikan 

kepada penulis secara khusus kepada. 
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4. Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si,  selaku Dosen Wali Kelas AK-2 

Angkatan 2017 Program Studi Akuntansi Strata I Universitas 

Komputer Indonesia. 

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/I Universitas Komputer 

Indonesia Bandung.   

6. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua 

orangtua yang telah memberikan do’a dan dukungan baik moril 

maupun materil serta perhatian dan curahan kasih sayangnya yang 

dapat memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.  

7. Kakak-kakak saya yaitu Lingga, Lita dan Linda yang selalu 

memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada saya agar 

cepat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman penulis di Universitas Komputer Indonesia khususnya 

Teman seperjuangan AK2 Angkatan 2017.  

9. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

10. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk tetap semangat 

dan tidak menyerah dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai 

hingga akhir.  

Dalam penyusunan proposal usulan penelitian ini penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan 

dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap proposal usulan 
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penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu motivasi untuk lebih maju 

dan bersemangat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terimakasih. 
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