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Segala puji bagi Allah SWT yang telah meberikan rahmat dan karunianya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya 

Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah”. Skripsi ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, doa, bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dra. Nurlis, SE., Ak., M.Si., CA, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
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Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi 
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4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, 

khususnya dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

yang selalu penulis repotkan ketika menyelesaikan segala urusan 

administrasi. 

6. Kepala Bagian OPD, staff dan kepala bagian akuntansi yang bekerja di 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang yang telah bersedia 

menyediakan waktu untuk untuk memberikan bantuan selama 

pengumpulan data. 

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rachmad Mulyadi, SE dan Ibu Sari 

Ekawati serta adik-adik tercinta Muhammad Dicky Mulyadi dan 

Muhammad Djuniandry Mulyadi terima kasih untuk doa, dukungan 

moril, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti.  

8. Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, SH yang telah setia mendampingi, 

membantu, mendoakan selama perkuliahan berlangsung hingga sampai 

tahap penyusunan penelitian skripsi ini. 

9. Para sahabat seperjuangan selama tiga tahun terakhir ini, Mutiara 

Dana, Melisha Yuliana Dwi, Widya Eka Rahmah, Farida Nazifah, Fitri 

Andriyani, Annisa Ayu Junianty, Ridzkya Tristiara Anissa, Rahmi 

Dhamayanti. Terima kasih untuk kebersamaannya, dukungannya, 
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10. Para teman satu bimbingan Ananda Agustina, Elvira Yuddiearth, Erma 

Maulida dan Suci Nurul Liandini, yang selalu saling mendoakan dan 

mendukung sesama.   

11. Para sahabat sepermainan Avia Dian Trifani, Vindy Rizky Virgiana, 
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13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah memberikan motivasi, doa, dukungan dan semangat sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis berharap semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan dari 

semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan 

skripsi ini, oleh karena itu penulis menghargai semua saran dan masukan yang 

membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. 
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