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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku karena aku tak tahu manakah yang lebih baik 

bagiku” -Umar Bin Khattab RA- 

“Jalani hidup dengan Ikhlas dan berharap hanya kepada-Nya maka kamu akan menemukan 

ketenangan yang luar biasa” -Bayu M.R- 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya Peneliti panjatkan 

kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Pengaruh Pemakai, Pelatihan & 

Pendidikan, Kapabilitas Pemakai, Manajemen Puncak, dan Kecanggihan 

Teknologi Informasi terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi  (Studi 

Empiris pada PT Nasmoco Cabang Semarang). Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata (1) pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan kerja keras dan semangat untuk 

menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengembangan kajian ilmu 

pengetahuan, khususnya Akuntansi. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak 

mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan 

serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan ini 

Peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE,M.Si. Selaku ketua jurusan Akuntansi. 

3. Bapak Dr. Zaenal Alim Adi Wijaya, SE, Msi, Akt, CA selaku dosen pembimbing 

yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat, dan 

koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 



vii 
 

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan karyawan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti. 

5. Ayah, Ibu, kakak, ipar, dan keponakan ku yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, perhatian, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta do’a 

yang selalu terucap tiada henti yang membuat Peneliti lebih semangat dalam 

mencapai gelar sarjana. 

6. Mas Didit dan Mba Tya serta Bu Endang yang selalu sabar dan selalu 

memberikan motivasi, perhatian, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tulus, 

serta do’a yang selalu terucap tiada henti yang membuat Peneliti lebih semangat 

dalam mencapai gelar sarjana. 

7. Sahabatku Toni, Fariz, Nanha, Paus, Taufik, Rintan, Jenggo, Mareta, Dion, Eva, 

Uca, Ka Panjul, Ka Cahyo, Yulia, Rika, Dinda yang selalu memberikan 

dukungan, motivasi, perhatian, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tulus, 

serta do’a yang selalu terucap tiada henti yang membuat Peneliti lebih semangat 

dalam mencapai gelar sarjana 

8. Teman-teman Accounting Class Universitas Sultan Agung seperjuanganku Bekti, 

Alvianto, Desika, Alvian Haq, Dedi, Jhon, Dira, Anik, Mario, Dinda, Fatin, Rika 

dan seluruh Mahasiswa Cerdas angkatan 2016 khususnya Fakultas Ekonomi yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas saran, masukan, dan 

semangat yang selalu diberikan kepada Peneliti. 

9. Teman-teman kantor divisi administrasi PT Nasmoco serta Pak Anton selaku 

ADH yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk Peneliti. 
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10. Teman-teman di Universitas Diponegoro Fakultas yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Terima kasih atas saran, masukan, dan semangat yang selalu 

diberikan kepada Peneliti.  

11. Semua  pihak  yang  tidak  bisa  Peneliti  sebutkan  satu  persatu  yang telah 

memberikan semangat dan dukungannya. Semoga kalian dibalas oleh Allah 

SWT. Amin. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Peneliti. Oleh 

karena  itu, Peneliti mengharapkan  segala bentuk kritik dan saran yang dapat 

berguna untuk penyempurnaan tulisan ini atau bahan perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Peneliti dan pembaca. 

Semarang,  04 September 2019 
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