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KATA PENGANTAR 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian penting dalam 

keberlangsungan suatu perusahaan. Hal inilah yang keinginan bagi peneliti untuk 

mengambil topik Sistem Informasi Akuntansi pada skripsinya. Skripsi dengan 

judul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penjualan di 

Usaha Bisnis THE CEV” ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan 

akademik gun amemperoleh gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu pada Fakultas 

Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. 

 Peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan 

maksimal tanpa bimbingan, motivasi, serta nasihat dari berbagai pihak dalam 

pengerjaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih kepada:  

1. Tuhan Yesus Kristus oleh Kuasa-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan 

tepat waktu, walaupun peneliti memiliki keterbatasan da kekurangan. 

2. Orang Tua, Saudara- saudara yang sangat mengasihi peneliti. Orang Tua 

dan Saudara yang setia mendukung, dan mendoakan keberhasilan peneliti, 

serta telah mendukung keputusan apapun yang peneliti jalankan selama 

menjalani perkuliahan. Oleh karena itu, peneliti mempersembahkan segala 

pencapaiannya dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini untuk kedua 

orang tua dan saudara yang telah begitu memperhatikan dan memberikan 

yang terbaik untuk peneliti. 

3. Lilian Raharjo dan Gwendelyn Rebekah, sahabat selaku saudara yang 

selalu menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini dalam 



viii 

 

menghadapi segala permasalahan perkuliahan dan menghadapi skripsi ini. 

Seorang sahabat yang membantu peneliti dalam menghilangkan beban 

pikiran peneliti setelah pulang dari kawi lounge dan holywings. Sahabat 

yang selalu ada dalam suka dan duka selalu membantu meringankan dan 

bersedia membantu peneliti dalam menghadapi apapun kesusahan dan 

menghilangkan ketakutan peneliti serta kebaikan lainnya yang tidak bisa 

disebut satu persatu. 

4. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada Alvin S. T., seseorang yang 

bersedia memberikan perhatian, dukungan, cinta kasih, serta doa kepada 

peneliti agar tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir. 

Seorang kekasih yang selalu sabar dalam menghadapi, menemani, dan 

membantu peneliti dalam menghadapi apapun termasuk dalam skripsi ini. 

5. Sahabat sekalian yang membantu peneliti dalam mendoakan peneliti 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Maria Assumpta Evi Marlina S.E, M.M, CMA dan Bapak Stanislaus 

Adnanto Mastan, S.E, S.Kom, MSA, OCA. selaku dosen pembimbing 

yang telah berusaha semaksimal mungkin mendorong peneliti untuk 

memberikan yang terbaik dalam skrisi ini. Ibu Lina yang selalu 

memberikan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tepat 

waktu. Ibu Lina dan Bapak Stanislaus yang memberikan arahan dalam 

penulisan skripsi yang baik dan benar.  
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7. Bapak Dr. Wirawan E. D. Radianto, CMA, Ak., CA selaku dekan 

Universitas Ciptra yang selalu memberikan wawasan dan pengetahuannya 

agar dapat membentuk pola pikir yang luas. 

8. Ibu Lenny Gunawan, S.E, M. Bus (Acc), CMA, CIBA, CFP dan Ibu Ayu 

Dwidyah Rini, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan 

banyak nasihat dalam memperbaiki skripsi peneliti yang masih banyak 

kekurangan untuk menjadi lebih baik lagi. 

9. Tim dosen Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra, Bapak Eko Budi 

Santoso, S.E, M.Si AK., CA, Ibu Kazia Laturette, Ak., M.Ak, CA,. 

Peneliti ingin berterima kasih segala ilmu dan wawasan yang akhirnya 

membangun ppola pikir baru pada peneliti. 

10. Ibu Flavia Tiara Akrisanti, S.Si selaku admin dari jurusan Accounting 

yang dengan sabar menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dan 

selalu memberikan informasi yang berguna bagi peneliti yang berkaitan 

dengan skripsi, serta membantu mengatur kelengkapan skripsi peneliti. 

11. Para teman-teman Accounting 2013 yang sudah menjalani perkuliahan 

bersama-sama selama peneliti berkuliah di Universitas Ciputra Surabaya. 

12. Para anggota THE CEV yang telah bersama-sama menemani peneliti 

dalam menjalani projek bisnis selama perkuliahan hingga saat ini. 

13. Bapak Tan Christian selaku informan yang bersedia meluangkan waktu 

serta membagi informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 
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14. Ibu Anastasia selaku informan yang bersedia meluangkan waktu serta 

membagi informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

adanya keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukkan 

yang membangun serta kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Terima kasih. 

 

 

Surabaya, 9 November 2016 

 

 

 

Christine Monica 


