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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, dan karunia-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul yang diambil yaitu 

“Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi dan Partisipasi Pengguna yang 

berdampak Pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (Survei Pada PT Pos 

Indonesia (Persero) Bandung)”.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih memiliki 

kekurangan dan jauh dari sempurna baik dalam teknik penulisan maupun penyajian 

materi dan pembahasannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan kemampuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan adanya 

kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya untuk menambah ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi penulis. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis 

untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada Adi Rachmanto, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing penulis yang 

telah berkenan memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun 

Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

 Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi juga ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

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

Komputer Indonesia.  

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

Universitas Komputer Indonesia dan Wali Dosen Akuntansi 5 Universitas 

Komputer Indonesia 

3. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.  

4. Seluruh Dosen/Staff pengajar di Univesitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan berbagai pengetahuan kepada penulis 

5. Kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat dan 

do’a.  

6. Cindi, Faza, Elisye, dan Fitri yang telah memberikan semangat dan 

dukungan kepada Penulis.  

7. Teman-teman seperjuangan Skripsi lainnya yang telah saling memotivasi 

untuk menyelesaikan Skripsi ini 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu.  

Akhir kata penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih bagi semua  pihak 

yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian skripsi 

ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga Skripsi dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi penulis dan semua pihak 

yang memerlukan. 
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