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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

judul “Pengaruh Penerapan Basis Akrual dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya

terhadap Kinerja Organisasi Pememerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD

Kota Serang”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu

Buana.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA,

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu,

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis haturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan

anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas

Mercubuana.
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2. Bapak Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan dan Ketua Program

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana.

3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana.

4. Keluarga saya tercinta Papa Allan Hermanto, Mama Puji Astuti, Kakak

Netta Yuddiearth Arifiana dan Adik Adinda Yuddiearth Arifiana yang tidak

pernah berhenti memberikan semangat, do’a, motivasi, nasehat dan kasih

sayang dalam setiap prosesnya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Semoga selalu membuat kalian bangga.

5. Teman satu bimbingan saya Suci Nurul Liandini, Erma Maulida, Debby

Rachmasari, dan Ananda Agustina yang telah menjadi tempat bertukar

pikiran selama saya mengerjakan skripsi. Semoga kalian sukses selalu.

6. Sahabat terdekat saya Julio Rocanta yang telah memberikan banyak

motivasi dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat saya Tami, Dindul, Tata, Adin, Bebe, Ka Diah, Eva, Maria,

Dinda, Fattimah, Deby, Sindy, Fitri, Sheni, Erika, Cindy, Dilla, Resya, dan

Khansa yang telah memberikan gelak tawa, semangat, dan rasa

kekeluargaan. Semoga kelak kita dapat mewujudkan impian kita bersama.

8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2014 dan semua

pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan
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kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada

umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 30 Januari 2018

Elvira Yuddiearth Arifiana
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