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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 

dengan segala daya upaya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

judul “PENGARUH PARTISIPASI PENGGUNA TERHADAP 

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

(Survei pada Perusahaan Garmen Baju Wanita di Bandung dan Jakarta)”. 

Pada dasarnya penulis menyadari bahwa setiap diri manusia memiliki 

keterbatasan sehingga terdapat banyak kendala yang harus dihadapi dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Tetapi dengan adanya keterbatasan tersebut, 

penulis semakin menyadari bahwa Allah SWT selalu memberikan kemudahan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis juga merasakan banyak 

bantuan yang tidak terhingga baik berupa doa, motivasi, bimbingan dan saran dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis 

hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, terima kasih untuk 

dukungan berupa moral maupun materi yang telah mama dan papa berikan 

selama ini, doa yang tak pernah putus serta motivasi yang selalu diberikan 

kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

baik.  

3. Ibu Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang selama ini 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, 

mengajarkan, dan memberikan pengarahan selama proses penyusunan tugas 

akhir ini hingga selesai.  

4. Bapak Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas 

Kristen Maranatha 

5. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha 

6. Ibu Dr. Ratna Widiastuti, M.T. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha 

7. Bapak Peter, S.E., M.T. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha 

8. Ibu Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

9. Ibu Debbianita, S.E, M.S.Ak. selaku Sekretaris Program S1 Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha 

10. Ibu Aurora Angela, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah banyak 

membantu penulis dalam bidang akademik dan memberikan nasihat-nasihat 

dan solusi apabila penulis mengalami kesulitan dalam hal akademik. 

11. Seluruh staf dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah memberikan banyak pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 



 

 

12. Pimpinan dan seluruh staf PT. Octa Putrajaya, PT. Dunia Baru Garmindo, PT. 

Cipta Adhya Busana, PT. Rodeo Kerta Kencana, PT. Inti Garmindo Persada, 

PT. Bina Citra Kharisma Lestari, PT. Mac Roy Busana Sentosa, PT. Grazia 

Indonesia, dan PT. Kurnia Asta Surya yang telah membantu penulis dan turut 

berpartisipasi dalam tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini tepat pada waktunya. 

13. Adik penulis tercinta Muhammad Kastara Rivanno, terima kasih sudah 

menjadi adik yang baik walaupun terkadang menyebalkan tetapi kamu selalu 

memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis. 

14. Para nenek tercinta amih dan popoh terima kasih karena doa untuk cucumu 

ini tidak pernah putus, terima kasih untuk semangat dan motivasi yang selalu 

engkau berikan. 

15. Seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukung 

penulis dalam kondisi apapun, para tante, om, sepupu, keponakan, terima 

kasih untuk segala kasih sayang yang telah kalian beri kepada penulis.  

16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menyusun skripsiku tercinta sekaligus 

sahabat selama 4 tahun penulis kuliah di Maranatha, Levina Ratih Almeida 

dan Fegyawati Septiami, terima kasih sudah menemani penulis dari awal 

bimbingan hingga akhir, terima kasih sudah berjuang bersama-sama, terima 

kasih untuk segala motivasi, dukungan, kasih sayang, kerjasama yang tidak 

akan pernah penulis lupakan, terima kasih untuk kenangan indah mulai dari 

tidak tidur demi mengerjakan tugas akhir, keceriaan, kebahagiaan, hingga 

kesedihan yang selalu kita tanggung bersama-sama, semoga kita bersahabat 

terus sampai di surga. Akhirnya kita bisa sampai ke titik ini, sedih bila 

mengingat bagaimana kerasnya kita berjuang untuk dapat sampai ke titik ini. 

Kita harus sukses! 

17. Teman-teman terdekat satu program studi Astrid Dwi Anggraeni, Yonna 

Maulidiana Yudaswara, Putri Rafika, Sari setiawati, dan Erli Lisnawati terima 

kasih atas bantuan, dukungan, semangat dan motivasi yang selalu kalian 

berikan. Terima kasih untuk tawa dan canda selama 4 tahun ini, kalian yang 

terbaik. 

18. Sahabat setia penulis selama hampir 7 tahun Ulfi Istiana Rachmatika dan 

Irfan Fadhillah, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada disaat 

penulis merasa sedih, senang, lelah maupun mengalami masalah yang sangat 

berat, terima kasih untuk saran dan kritik yang membangun selama ini, untuk 

motivasi dan semangat yang kamu berikan, mari kita sukses bersama di masa 

depan. 

19. Yasinta Fidianty, Yurika Sari, Evan Pratama, dan Salfira Siti Adila terima 

kasih untuk semangat dan motivasi yang telah kalian berikan selama penulis 

mengerjakan tugas akhir ini. 

20. Seluruh teman-teman Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan 

pengalaman yang berharga dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

21. Semua pihak  yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir 

ini. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga 



 

 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT 

membalas perbuatan kita, AamiinYra. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

 

 

      Bandung, Agustus 2016 

 

 

 

                                        Stephanie Callista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


