
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat 

dan karuniaNya yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan lahir dan batin 

dengan semangat dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sisitem 

Informasi pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementrian 

Kelautan dan Perikanan)”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program 

Studi Akuntansi Fakultas Universitas Widyatama. 

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 Endang Darmawan, 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 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. Papah dan Mamah 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. My Grandma yang selalu masakin yang enak enak yang membuat penulis 

semangat mengerjakan skripsi sehabis makan nyam nyam. 

9. Untuk mbak lia dan mas ridwan yang banyak meluangkan waktu untuk 

memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan 

skripsi dengan lancar terima kasih mas mbak. 

10. Sahabatku seperjuangan yang banyak membantu menyemangati dan menghibur 

disaat mengerjakan skripsi thank you so much girls.

11. Sodara-sodaraku yang sangat kocak menghibur dan sering mengajak refreshing 

yang membuat penulis menjadi fresh dan tidak jenuh dalam mengerjakan skripsi. 

Love you all. 

12. Untuk my H yang banyak membantu menghibur dan menemani dengan kasih dan 

sayang dan dengan kesabaran yang luar biasa disaat susah maupun senang, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Thank you ma boy. 

13. Ketua bagian perencanaan kementrian kelautan dan perikanan yang telah 

mengijinkan untuk menyebar kuesioner. 



14. Para pegawai di bagian perencanaan kementrian kelautan dan perikanan yang 

telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. 

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

pengalaman kalian yang dapat penulis jadikan pelajaran selama penyusunan 

skripsi ini. 

16. Keluarga besar mainhall holic (including A class) yang selalu dapat membuat 

penulis tertawa karena kekonyolannya dan membuat pikiran penulis menjadi 

fresh. 

17. 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 serta 

membalas segala kebaikan yang telah diberikan 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,      September 2013 

    Oksiana Sekarningrum 


