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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayah-Nya yang senantiasa penulis rasakan di setiap waktu, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ pengaruh pendidikan 

pemilik/ manajer, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, skala 

usaha, dan partisipasi pemakai terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi di lingkungan usaha mkro kecil dan menengah (UMKM)  Kota 

Medan,” 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. Dan penyusunan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih terutama kepada kedua orang tua yang tidak 

pernah lupa mendoakan dan mengingatkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih atas jerih payahnya selama ini. Dan tak lupa rasa terimakasih untuk 

seseorang yang selalu ada membantu di dekat penulis, member semangat dan tak 

lelah mendengar keluhan penulis dalam penyusunan skripsi ini ataupun di luar 

masalah skripsi. 

Penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 

yang sangat berharga dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Drs. La Ane M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku Seketaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si,Ak, selaku Dosen Prmbimbing Skripsi 

saya yang telah banyak meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan 

serta arahan mulai dari awal sampai selesainyaskripsi ini. 

7. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo, M.Si, Ak, CA, selaku dosen penguji saya 

yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi 

8. Ibu tapi Rumondang Sari Siregar, SE, M.Acc, selaku dosen penguji saya 

yang telah, memberikan arahan dan masukan terhadap penulis 

9. Teristemewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Irwan dan Ibunda 

tercinta ibu Rusnim, atas dukungan yang penuh, doa, nasihat, arahan kasih 

saying dan cinta nya kepada penulis serta dukungan moril dan materi yang 

takkan bias tergantikan oleh siapapun. 

10. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah banyak telah memberikan 

bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, 

serta pegawai dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan terkhusus buat Bang Adrian Rizki atas seluruh bantuannya. 
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11. Sahabat ku Suci Fitria, Rini syahrani (Miss Cantik), Maman Hermansyah, 

Poniadi, Dian Amru, Manjurang, Irsalina Putri, Nur Azizah, putri rizky 

yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis serta memberi 

semangat kepada penulis.    

12. Teman-teman satu kos tersayang ( Wilda yuni Lestari, Lela Sari, Winda 

Mauliza, Yuni Zahara, Wenny Hazmi dan adik ku tersayang Fakhrul Rozi 

serta bang Fahmi yang telah member semangat kepa penulis. 

13. Teman-teman tersayang seperjuangan Akuntansi stambuk 2010 kelas A 

dan B, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis sangat menghrapkan masukan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun kea rah yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.  
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