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KATA PENGANTAR 

      Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh kegunaan 

persepsian dan kemudahaan persepsian sistem informasi akuntansi XEVLA terhadap akurasi 

informasi pada PT. Mitra Indoboga Jaya”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Mercu 

Buana. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari  

kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Skripsi ini tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak 

Dr. Yudhi Herliansyah, Ak., M.Si., CA.CSRA., CPAI selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, waktu, saran, semangat, pengetahuan, nasehat-nasehat yang 

bermanfaat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur dan terima 

kasih kepada Tuhan yang telah memberikan anugerahnya dan ingin berterima kasih terhadap 

berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, kakak dan abang terutama ibunda tercinta yang telah 

memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis agar mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku rektor Universitas Mercu buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsyah, Ak., M.Si, CA, CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercubuana. 

4. Bapak Dr. Fardinal M.Se, M.Si., Ak selaku ketua Program Studi  Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 
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6. Kepada  team cork n screw atau PT. Mitra Indoboga Jaya yang telah membantu dalam 

mengisi kuisoner. Terima kasih juga untuk semangat, nasihat-nasihat yang telah 

diberikan kepada penulis. 

7. Kepada Suralaya Sihombing yang selalu memberikan motivasi untuk tidak mudah 

menyerah, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk 

doa, waktu, tenaga dan pikirian dan perhatiannya  dan terima kasih selalu mengajarkan 

untuk tidak mengeluh. 

8. Kepada Tina, ka  Lia dan teman-teman satu kosan yang telah memberikn dorongan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bias disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi dan 

doanya. 
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