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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tesis yang berjudul: Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi terhadap 

Persepsi Manfaat dan Kepuasan Pemakai Software  Akuntansi Keuangan serta 

Implikasinya terhadap Kinerja Individu (Studi pada Bagian Akuntansi dan 

Keuangan Perusahaan International Freight Forwarding).” 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister  

Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis 

menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian penelitian ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Apollo, M.Si. Ak, 

selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi 

masukan berharga serta memotivasi penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal 

hingga selesai.  Tak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih berterima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana dan 

Bapak Dr. Hadri Mulya Ak., MSi selaku Wakil Direktur sekaligus Penguji 

Seminar Proposal, beserta segenap jajaran. 

2. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak. CA. M.Si. Ketua Program Studi Magister 

Akuntansi. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah Ak., MSi. Selaku Dekan FEB sekaligus Dosen tesis dan 

Bapak Dr.Yudhi Herliansyah Ak CA. M.Si  selaku Wakil Dekan Univers itas 

Mercu Buana sekaligus penguji sidang tesis, terima kasih atas segala arahan dan 

motivasi yang diberikan. 

4. Ketua Penguji Sidang Tesis Ibu Dr. Dewi Anggraini Faisol Ak.ME, terima 

kasih untuk arahan dan masukan berharga untuk perbaikan tesis. 
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5. Bapak Ir. Sahibul Munir, M.Si. Dosenku sekaligus menjadi kakak dan teman 

yang selalu mendukung untuk kebaikan dan kemajuan,  Bapak Dr.Widarto 

Rachbini yang sangat sabar untuk diskusi SEM,  Bapak Dr. Fardinal M.Si 

terima kasih atas materi SIA, Ibu  Dr.Istianingsih M.Si  dan  Prof. Wiwik Utami, 

Ak., M.Si terima kasih atas artikel KPI dan Bapak Dr.Aloysius Harry Mukti 

terima kasih untuk ebook information system and audit system. 

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan seluruh staf 

Universitas Mercu Buana. 

7. Bapak Juwono Sutrisno selaku Presiden Direktur  PT. Freight Forwarding  dan 

karyawan, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelit ian 

serta  Sdri Megawati Ariani, terima  kasih atas bantuan dan koordinasi yang 

diberikan selama penulis melakukan penelitian. 

8. Kedua orang tua, kakak adik, keluarga dan cintaku terkasih yang selalu 

mendukung, memberikan kasih sayang tulus dan selalu memanjatkan doa 

terbaik untuk penulis. 

9. Rekan mahasiswa dan sahabat khususnya kelas Magister Akuntansi (dual 

degree kelas siang) angkatan 2015 yang memberikan semangat, keceriaan dan 

kebersamaan selama kuliah. 

10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Atas semua kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis, semoga diberi 

keberkahan dan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT. Semoga hasil penulisan 

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan bermanfaat bagi para 

pembaca. Amin. 

 

Jakarta,   11 Mei 2018 
Penulis 
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