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Assalamu’alaikum warahmatullahhiwabarakatuh, 

 Alhamdulillahirobbil ’alamin, puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah 

SWT atas nikmat iman, islam, karunia-Nya dan kesehatan yang telah diberikan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai Dan Intensitas Pemakaian 

Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru)”. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah 

kepada Junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan 

Para Sahabat.  

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) 

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta selalu 

menuntun peneliti dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag,MM, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Bapak Nasrullah Djamil, SE,M.Si,Ak,CA, selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Rhonny Riansyah,SE,MM,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberi bimbingan, 

arahan, dan  ilmu pengetahuannya kepada peneliti dalam penyusunan 

skripsi, hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. 

6. Bapak Dony Martias, SE,M.M selaku penasehat akademis. 

7. Seluruh Dosen beserta Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan, 

semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi 

kita semua. 
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8. Ibunda tercinta Samikem, Ayahanda tercinta Mujiono, yang selalu 

memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan do’a yang tak pernah 

putus-putusnya untuk peneliti serta kebahagiaan untuk terus berusaha 

memberikan yang terbaik. 

9. Kepada Pemimpin SKPD Kota Pekanbaru  terutama bagian Akuntansi dan 

bagian umum yang memberikan kemudahan dan bantuan selama penulis 

melakukan penelitian. 

10. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu peneliti 

dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya. 

11. Kepada saudaraku, inspiring in my life kakak Siti Warnida, abangku 

Sumariono, dan adik Prasya Harafa yang tak henti memberikan semangat 

dan do’a untuk penulis. 

12. Teruntuk sahabat tercinta Ibnu Khaldun Dan Abdul Gofur yang telah 

besedia menjadi tempat berbagi baik dalam suka maupun duka. 

13. Untuk teman-teman kelas Akuntansi Akuntansi Manajemen B, serta teman-

teman KKN Desa Sintong Makmur yang telah memberi semangat dan 

motivasinya. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 
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Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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