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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 

dan segala karunia – Nya, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Sistem 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Di STIE MALANGKUCECWARA. 

Penelitian ini ingin menganalisis sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang 

ada di STIE Malangkucecwara. Mulai menganalisis sampai dengan penyelesaian 

skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan – bantuan dari berbagai pihak, 

oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada pihak – pihak yang bersangkutan di bawah ini: 

1. Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah dan kasih karunia – Nya sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

2. Yang tercinta keluarga saya Tante Bing dan Om Goen Ping yang sudah 

memberikan materi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, kakak – 

kakak saya Grace, Verlyn, Rudolf, Evan yang selalu memberikan doa, kasih 

sayang, saran, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, selalu membimbing 

serta memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis selama penyelesaian 

skripsi ini dan juga adik tercomel saya Moncil dan Item yang selalu senantiasa 

menemani saya dalam kesusahan. 

3. Yang terhormat Bapak Drs. Bunyamin, M.M.,Ph.D selaku ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

4. Yang terhotmat Ibu Dra. Wiryani,Ak.,MS.Pa selaku dosen pembimbing yang 

telah dengan sabar memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., Msi., CA selaku ketua jurusan 

akuntansi. 
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6. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkuҫeҫwara yang telah membimbing serta memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

7. Seluruh Staf Karyawan yang membantu selama penulis menjalani perkuliahan 

di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

8. Kepada Staf Penerimaan mahasiswa baru yang sudah memberikan waktu, 

tenaga dan data penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Yang tercinta The Pipits kos Ditha ex Raisa yang selalu mengisi hari saya 

dengan canda dan tawa senantiasa menemani saya dalam  suka maupun duka, 

Hanagreis ex Dijah Yellow yang selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan 

skripsi sekaligus tempat curhatan hati saya dan Janita ex Musdalifah janda 

kaya raya yang selalu memberikan semangat dan juga keceriaan dalam 

kehidupan saya. luv u guys :* 

10. Yang tercinta REBORN GENERATION yang selama ini menjadi patner saya 

selama 4 tahun di Apostolos.  

11. Yang tercinta The Dudas saya Zutokoh Sanrego, S.E, Wira Aprilio dan 

Yanuar Oen yang selalu yang selalu mendukung dalam proses penyelesaian 

skripsi ini, setia mengantarkan saya kemanapun, teman gosip bareng dan teman 

makan bareng.  

12. Yang tercinta adik – adik saya di PMK Apostolos yang selalu memberikan 

semangat dan doa dalam penyelesaian skripsis ini serta pelayanan bersama 

selama 3 tahun ini.  

13. Yang tercinta anak – anak Sie Tambourine Novi, Desi, Ellen, Jessica R, dan 

Novita yang selama ini memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian 

skripsi ini serta kerja keras selama latihan tambourine di event. 

 

Semoga Tuhan senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia – Nya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut di atas. Skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan 
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saran dari pembaca. Kepada peneliti lain mungkin masih bisa mengembangkan 

penelitian ini ke arah yang lebih luas. Akhir kata semoga skripsi ini bisa 

berkenan dan bermanfaat. 
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