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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perusahaan 

dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening” 

dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban 

bagi Mahasiswa/i untuk memenuhi syarat perkuliahan di jenjang studi Strata 1 

(S1) dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malangkuçeçwara Malang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas 

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

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta anugerah-Nya yang sangat luar 

biasa dalam hidup ini 

2. Kedua orang tua tercinta Ibu Pujiwati dan Bapak Alimanto yang memberikan 

seluruh kasih sayang, perhatian, dukungan penuh serta doa yang terus 

mengalir dan seluruh pengorbanan bagi saya sehingga saya bisa lulus tepat 

waktu 

3. Adik saya Febri Kurniawan yang selalu memberikan semangat serta motivasi 

untuk cepat menyelesaikan skripsi ini 

4. Seluruh keluarga yang terus memberikan dukungan, semangat, motivasi dan 

doa untuk segera lulus 

5. Pasangan saya Satria Yudha Nugra W. yang selalu menyemangati saya, selalu 

memberikan dukungan, motivasi serta doa yang terus mengalir dan yang 

selalu memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini 

6. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D., selaku ketua STIE Malangkuҫeҫwara 

7. Ibu Dra. Istutik, Ak., MM., CA., CPA selaku dosen pembimbing yang sangat 

membantu saya, benar-benar membimbing saya dalam penyusunan skripsi 

ini, dan menjadi dosen yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi saya 
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8. Bapak Dr. Hanif Mauludin yang telah mengajarkan metode analisis data 

dalam penyelesaian skripsi ini 

9. Ibu Dra. Lailatus Saadah, Msi., Ak. selaku dosen wali yang selalu 

memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada saya dalam proses 

perkuliahan  

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen STIE Malangkuҫeҫwara atas bimbingan dan 

ilmu yang telah diberikan selama empat tahun ini 

11. Segenap karyawan STIE Malangkuҫeҫwara bagian customer service, 

pengajaran, satpam, keamanan serta kebersihan atas pelayanannya dalam 

mendukung selama kegiatan perkuliahan 

12. Ibu Nila Kartika Kusuma selaku Kepala Keuangan beserta pihak HRD yang 

telah memberikan ijin kepada saya untuk melalukan penelitian di Finna Golf 

& Country Club Resort 

13. Achmad Syarief selaku karyawan di Finna Golf & Country Club Resort yang 

sudah membantu saya dalam melakukan penelitian di perusahaannya 

14. Seluruh karyawan  Finna Golf & Country Club Resort yang sudah bersedia 

memberikan informasi dalam penelitian ini 

15. Sahabat-sahabat kuliah yang terbaik Fernanda Zahwa, Rian Rofiyanti, 

Marlinda Dwi Kusumawardani, Siti Aisyah yang selalu bersama-sama dari 

awal  perkuliahan sampai saat ini kita berjuang bersama susah senangpun kita 

lewati bersama, kalian selalu memberikan dukungan, doa bahkan menjadi 

penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini 

16. Dua sahabat lagi Wendy Pranata dan Anthony Tri Widjaja yang sudah 

memberikan motivasi dan semangat bagi saya untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini   

17. Keluarga baru saya Lilis Setiyani, Ika Nuraini, Siti Isnaini, Fiki Wahyu, 

Achmad yani, Ahkmad Ardiansyah, Muhammad Yusuf Al Ichsan dan masih 

banyak yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang sudah memberikan 

banyak bantuan  serta motivasi dan doa kepada saya untuk menyelesaikan 

skripsi ini  
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18. Teman-teman Pengurus Harian dan seluruh keluarga UKM Kerohanian Islam 

yang telah memberikan banyak kesempatan untuk saya belajar dan 

berkembang, bahkan memberikan  pengalaman berharga yang tidak akan 

mungkin terlupakan 

19. Semua orang yang sudah membantu dan memberikan doa kepada saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan 

dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan minat belajar. Semoga Allah 

SWT  memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya. 
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