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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 “Persepsi User Tentang Kebergunaan Informasi Akuntansi Pemerintah 
(Survei Anggota Legislatif DPR-RI Fraksi PDI-P)”. Skripsi   ini merupakan 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi 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 Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si. 
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   kuasa   Allah   SWT   yang   telah 
mencurahkan anugerahnya dan berterima kasih pada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. selaku Rektor Universitas 
Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

4. Ibu Diah Iskandar, S.E., M.Si. selaku penelaah proposal skripsi yang telah 
banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis  Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Seluruh staf  Tata Usaha Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu kelancaran 
proses administrasi. 

7. Kedua  orangtua  tercinta, Ibu Pujilah dan Bapak Dede Ridwan serta kakak-
kakak dan adik-adik saya, Ahmad Baehaki, Almh. Naeli Lutfah, Ade 
Noviani dan Adrian Juliano. Juga untuk keponakan tersayang saya Reyhan 
Ahmad Lutfah. Penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas 
do’a restu, dukungan moral, nasehat, motivasi,  material dan ridhonya yang 
tiada henti-hentinya kepada  penulis  serta  memberi  semangat  dan  
memberikan  banyak  inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 
sebagai persembahan cinta saya kepada kakak tersayang saya Almh. Naeli 
Lutfah, semoga beliau di Surga-Nya senang dan bangga melihat saya bisa 
menyelesaikan studi saya ini. One day we can be together in Heaven, 
aamiin. I miss you, and you will always in my heart. 
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8. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI-P yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner saya.  

9. Kekasih hati saya yang telah memberikan semangat yang tak henti-
hentinya untuk penyelesaian skripsi ini, Tito Suharyanto. Terima kasih 
telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan bersedia mengantar saya 
kemanapun saya pergi agar saya tidak stress dalam mengerjakan skripsi ini. 
Semoga kelak kita berjodoh. Aamiin  

10. Sahabat-sahabat saya Sejak SMP yang bernama “Dugem Goes to Jogja” 
terdiri dari Mareta Dian Wirastari, Giffari Yahya, Sukma Juwita dan Agung 
Triatmojo yang telah memberikan semangat, gelak tawa dan rasa 
kekeluargaan. Semoga sukses dan tetaplah menjadi orang yang saya kenal 
dahulu dan kita bisa sama-sama pergi ke Jogja seperti nama grup Line kami. 

11. Sahabat-sahabat kuliah saya, terutama Tami Triana. Karena dari sekian 
banyak sahabat hanya Tami lah yang benar-benar sudah teruji kualitasnya 
seperti plastik, Tami tahan banting. Kemudian saya ucapkan teima kasih 
juga  kepada Suci Nurul Liandini, namanya melambangkan kesucian dan 
cahaya memang benar rupanya Suci ini orang yang selalu mensupport saya 
baik dengan ucapan dan tindakan. Walaupun begitu saya juga 
mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya lainnya yaitu Erma 
Maulida, Indra Wikananda, Elfandino, Fadel Alamsyah, dan Daniel yang 
telah memberikan semangat, rasa kekeluargaan dalam susah ataupun 
senang. Semoga kelak kita dapat mewujudkan impian kita bersama-sama 
dan selalu menjadi keluarga. Semoga kita bisa berkumpul kembali dengan 
membawa keluarga kita kelak nanti. 

12. Sahabat-sahabat saya Dayu Aristyadewi Agrah yang selalu menyediakan 
kamar kosannya sebagai tempat berkumpul bercanda ria melepas penat dari 
segala tugas-tugas kuliah dan juga Jelvi Royan Anjani yang selalu 
memberikan informasi-informasi terkini mengenai kampus dan seisinya. 
Terimakasih atas support dan arahan positif yang telah diberikan untuk 
saya. 

13. Sahabat-sahabat saya Jody Cassandra dan Firdha Chairiyah. Meskipun 
mereka terpisahkan oleh jarak Bekasi-Tangerang, namun mereka selalu 
bersama. Terimakasih atas kesediaannya membantu saya selama ini dalam 
hal apapun. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan kepada saya 
sehingga saya bisa mengerti sifat-sifat dasar manusia lainnya. 

14. Teman-teman satu bimbingan saya Emil Rachman, Ghufron, Putri Utami 
dan Riyadi yang selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran, semoga 
kalian sukses selalu. 

15. Semua teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama 
menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana. 

16. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 
kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh 
dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian data. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun 
dari berbagai pihak agar menjadi sempurna dalam tugas akhir ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya 
bagi penulis dan pembaca umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan 
kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam skripsi ini. 
 

 

Jakarta, 05 Februari 2018 

 

 

 

Maily Sakinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Hiduplah dengan rendah 
hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. 

Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah 
melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang 

yang kau cintai.” -Ali bin Abi Thalib 
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