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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat 

dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan lahir dan batin 

dengan semangat dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul : “Kepercayaan dan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi 

Terhadap Kinerja Individual untuk Meningkatkan Pendapatan Perusahaan 

(Studi Kasus Pada Griya Center dan Yomart)”. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan 

dan keterbatasan, baik dalam pengelolaan data maupun dalam penyajiannya, yang 

disebabkan keterbatasan tingkat kemampuan dan pemahaman. Oleh karena itu, 

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukkan beliau 

yang padat. Selalu memberikan bantuan, petunjuk, serta nasehat yang sangat 

berguna bagi penulis dari awal penyusunan sampai skripsi ini selesai. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak. (alm) selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama dan Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si selaku Wakil 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

dan Ibu Intan Oviantari, S.E., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 
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S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan izin 

penulisan skripsi ini.  

6. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan do’a dan dorongan 

kepada penulis untuk terus bersemangat dan senantiasa mendampingi serta 

membesarkan hati selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi. 

8. Kakak-kakakku Donna Roslita dan Helen Destania yang selalu ngajak jalan-

jalan disaat penulis jenuh mengerjakan skripsi. 

9. Ibu Ageun Astrelita bagian People and Organization Development (POD) 

Griya Center, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Griya 

Center dan Yomart dan selalu menyempatkan tenaga dan waktunya apabila 

penulis ingin memperoleh beberapa data. 

10. Bapak Iwan Iryawan selaku IT Chief  yang telah mengizinkan penulis untuk 

menyebarkan kuesioner kepada pegawai bagian IT.  

11. Bapak Yuddy Suprayitno selaku Supervisor area B1 yang telah memberi izin 

kepada penulis untuk melakukan observasi dan penyebaran kuesioner d area 

B1, 

12. Para pegawai IT Griya Center dan para kasir Yomart area B1 yang telah 

meluangkan waktunya untuk memgisi kuesioner. 

13. Untuk Anto yang selalu direpotkan, sering mendampingi tapi sering dijadikan 

yang kedua (setelah skripsi), dan mengorbankan waktu dating selama 

penulisan skripsi ini (sabar ya mas..). Terima kasih atas cinta, kasih dan 

semangat yang sudah diberikan.  

14. Teman-teman seperjuangan skripsi akuntansi ‘09. Terima kasih atas sharing 

pengalaman kalian yang dapat penulis jadikan pelajaran selama penyusunan 

skripsi ini.   

15. Keluarga besar mainhall holic (including A class) yang selalu kocak dan bikin 

pikiran penulis selalu fresh. Ga ada kalian, ga rame coy! 
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16. Para Pojokers, teman-teman dan para dosen. Terima kasih atas bimbingan 

serta berbagi ilmu pengetahuan dan motivasi dari kalian semua, akan penulis 

jadikan bekal untuk masa depan. Keep Rock Guys!!! 

17. Semua teman-teman di Widyatama baik senior, junior, fotokopi mentari, 

petugas masjid, bagian parkir motor, bagian penitipan helm, dll yang selalu 

membuat hari-hari penulis di kampus Widyatama senang dan selalu 

tersenyum.  

18. Teman-teman dari LEDS dan RECC yang selalu berbagi pengetahuan 

berbahasa inggris, sehingga penulis kini jauh lebih lancar dan percaya diri 

berbahasa inggris dibandingkan sebelum bertemu kalian. 

19. Untuk bisnis kreasiflanel.net ku, alhamdulillah pendapatan dari bisnis ini bisa  

dipergunakan untuk biaya-biaya skripsi sampai wisuda.   

20. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membantu dan memberikan dukungan dan do’a demi kelancaran 

penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

  Bandung, 22 April 2013 

                                                              Penulis 

 

                                                                                    

    Astri Mira Fania 

 

 

 

 


