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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-

Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Efeketivitas Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Outsourcing Pada Pabrik Gula 

Pesantren Baru Kediri”, dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada 

program sarjana S-1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkuçeçwara Malang.   

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini penulis tidak lepas 

dari berbagai kendala, namun berkat kerjasama, bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat menghadapi 

berbagai kendala tersebut, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada pihak – pihak yang membantu dan mendukung baik moril 

maupun materil serta doa dan bimbingan. Dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan juga selalu membantu dalam 

menemukan jalan terbaik saat penulis menemui kesulitan. 

2. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril 

maupun materil kepada penulis. Serta selalu memberikan kasih sayangnya 

yang tiada henti kepada penulis. 

3. Bpk. Drs. Bunyamin, MM., Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

4. Ibu Muniroh, SE, Ak., MM., CA selaku dosen pembimbing yang selalu 

membimbing, memberikan nasehat, meluangkan waktu dan memberi arahan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman 

serta semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian 

skripsi ini.  

6. Mas dan mbak yang selalu mendukung dan memberikan semangat saat  

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman kepompong Bayu, Delly, Vega, Abigail dan Lintang yang selau 

menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman keluarga cemara Teddy, Agus, Dio, Andre, Bobi, Rany, Adel 

dan seluruh teman jurusan Akuntansi dan Manajemen yang selalu mendukung 

dan bekerja sama selama proses perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.  

9. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah   

membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Akhirnya dengan rendah hati penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini 

jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun untuk perubahan yang lebih baik kedepannya. 

Demikian kata pengantar ini dibuat sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih dan Tuhan 

Yesus Memberkati. 
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