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PERNYATAAN 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat 

dari karya tulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau 

lembaga lain yag dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta 

dicantumkan di Daftar Pustaka. 

 Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 

pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia menerima 

konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi yang telah saya tempuh. 
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“Pengaruh Kemutakhiran Teknologi, Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi, 

Program Pelatihan Pengguna dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinejra 

Sistem Informasi Akuntansi” dengan tepat waktu hingga batas waktu yang telah 

ditentukan. Penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan,  

bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh beberap pihak. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tua, saudara dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan 

dukungan dan doa selama pelaksanaan kerja magang maupun proses 

penyusunan laporan kerja magang. 

2. Bapak Jimmy Ardianto SE.Ak.MM.CSOE.CSOUE.CJSOE.CSI.CMIP.CA 

selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, saran dan 

masukan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan 

berlangsung.  

3. Ibu Dra. Ratnawati Kurnia, Ak., M.Si., C.P.A., C.A. M.A selaku ketua 
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4. Semua responden yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan 

waktu mengisi kuisioner penelitian, yang tanpa mereka, penyusunan tugas 

akhir ini tidak akan selesai pada waktunya. 

5. Seluruh dosen Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang telah 

memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan sehingga 

penulis mendapatkan wawasan dan pencerahan dalam penyusunan tugas 

akhir.  

6. Reinhart Wijaya Hakim, Maria Fandau, Meriyan dan Yoshepine yang 

sudah seperti keluarga sendiri atas dukungan dan semangat kepada penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir. 

7. Sahabat di kampus yang sedang sama-sama menyusun tugas akhir; 

Shandy Subandy, Leonardus Lie, Farly Franky dan Chrstianto Taner 

Wijaya yang saling memberikan dukungan dan membantu memberikan 

arahan dan saling mengingatkan satu sama lain. 

8. Seluruh teman-teman satu jurusan Akuntansi angkatan 2011 UMN yang 

saling memberikan dukungan dan harapan. 

9. Teman-teman yang diluar kampus yang telah mendukung dan memberi 

masukan selama proses penyusunan tugas akhir. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh 

keterbatasan penulis. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis selalu siap 

menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun bagi diri penulis.  
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Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tugas 

akhir ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya. 
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