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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

 

            ◦°◦˚◦°• Motto ◦°◦˚◦°• 

 
Namun, yang paling besar dari semuanya adalah keyakinan kita. 
Tanpa keyakinan bahwa kita pasti bisa meraih impian kita maka 
seluruh upaya menjadi sia-sia. Keyakinan membuat kita memiliki 
keingintahuan yang terus bertambah, juga keberanian untuk 
melangkah, dan komitmen serta dedikasi untuk konsistensi berjuang 
dan bekerja keras hingga impian kita terwujud. (Walt Disney) 
 

   Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak 
dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun 
dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan 
memohon. 

 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◦°◦˚◦°•  Persembahan ◦°◦˚◦°• 

Thank’s  to : 
      ’’ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya 
kepadaQ yang selalu meridhoi setiap langkah yang ku jalani, 
memberikan petunjuk dan karuniaNya hingga aqu bisa 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 
       ’’Nabiku Ya Rasullullah Muhammad SAW,,, atas jalan hidup 
yang telah membawa manusia ke kehidupan yang lebih baik. 
Sholawat serta Salam Senantiasa Kupanjatkan Kepadamu,,,” 

 
         ’’SkripsiQ ini kupersembahkan kepada orang tuaQu, Ayah 
Acan semoga beliau di surga tersenyum bahagia melihat kelulusanku 
dan khusus untuk ibuku tercinta (Siti Zulaichah, S.Pd) yang selalu 
berdoa untuk anakmu, selalu berusaha membahagiakanku dan 
mengerti dengan keluh kesah kuliahku dan my HubBy husband 
(Aunur Huda, SE) atas segala semangat, dukungan moral, 
kesabaran dan pengertiannya. ( ˘ з˘ )♬♪         

’’Terima kasih atas kasih sayang sepanjang masa yang telah 
kalian berikan padaQu yang mungkin tidak dapat aqu 
membalasnya,,,’’ 

 
      ’’ Si Toleequ syg , Trima kasih sudah mau ikut keliling dalam 
proses  skripsi ini. Really Miss yu. 
 



 

         ’’Seluruh keluargaQu dan semua orang yang aQu cintai dan 
aQu sayangi, Mbak Ana, Mas Agus, Maurr, Engdidok dan 
ponakan2ku Nadinda & Si Anggun (cemplug).’’ 
          ’’Bapak dan ibu mertua yang mengerti jadwalqu yang selalu 
padat, apalagi waktu mau penyelesaian skripsi.’’ 
 
         ’’Kawand2qu seperjuangan, Epha, MeliDa, FaTem, Iedha, 
semoga qita bs wisuda bareng ya sist….’’ 
          ’’ Buat sobat2qu d Manajemen dan temand lama yang masih 
trus berhubungan baik sampai sekarang ,Gumbil, Grecab, Phiiaa, 
Indung.’’ 
           ’’Semua Rekan di Kimia Farma 164, trima kasih sudah 
memberikan kesempatan untuk kuliah sambil bekerja, pengalaman 3 
thn yang sangat berarti buat aqu. 
           ‘’My leppi Compaq yang selalu mengiringi perjalanan skripsiqu 
sampai akhir . Good Job !!! 
 
 Akhirnya, semoga semua pihak yang telah memberikan 
support yang telah disebutkan diatas maupun yang tidak sempat 
disebutkan, semoga memperoleh berkat dan rahmat dari Allah SWT 
. Amin Amin Ya robbal alamin. 
 

Akhir Kata  Aqu *LULUS*  Ya Allah , Buk, ,Yank,, Mbak , 

Mass ….    ِّ�ِاَْلَحْمُد 
           Gresik, Juli 2012 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  

’’ Pengaruh Kepercayaan dan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi 

terhadap Kinerja Individu Mahasiswa Jurusan Akuntansi ’’ 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada rosulullah 

Muhammad SAW  yang selalu menuntun menuju jalan yang terang dengan 

tuntunan islam yang indah dan penuh berkah.  

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna menempuh dan memenuhi 

syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) Jurusan Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Gresik. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengakui bahwa tanpa bantuan, 

dorongan serta motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak, peneliti tidak dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 

dengan segala kerendahan hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Drs. Sarwo Edi ,M.Pd , selaku Rektor di Universitas 

Muhammadiyah Gresik 

2. Bapak Tri Ariprabowo, SE.,M.Si , selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Gresik 

3. Ibu Umaimah, SE.,M.Ak. , selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

4. Bapak Suwandi, SE.,MA. , selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan 

sabar memberikan bimbingan, saran dan dukungan sangat berarti bagi 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Syaiful, SE.,MM , selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan 

sabar memberikan bimbingan, saran dan dukungan sangat berarti bagi 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. 



 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik 

yang telah memberikan ilmunya selama peneliti berada di bangku 

kuliah.  

 

Akhir kata penulis ucapkan Alhamdulillah semoga Allah SWT selalu 

memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Peneliti 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

Gresik,  Juli 2012 
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PERNYATAAN 

KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 

Pengaruh Kepercayaan dan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi terhadap 

Kinerja Individu Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

dan diajukan untuk diuji pada tanggal 27 Juli 2012, adalah hasil karya saya. 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol 

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya 

akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau 

keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain 

tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya. 

 Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, 

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil 

tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan 

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya 

sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima. 

      

                                       Gresik, 27 Juli 2012 

      Yang membuat pernyataan 
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                                                     Abstraksi 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepercayaan dan 

pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individu 

(belajar) mahasiswa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi akan berpengaruh terhadap kinerja individu mahasiswa 

jurusan akuntansi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi akan berpengaruh 

terhadap kinerja individu mahasiswa jurusan akuntansi. Sampel yang diperlukan 

diambil dari mahasiswa S1 jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik, 

STIE Perbanas, Universitas Surabaya (UNESA) yaitu 84 sampel. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil regresi 

memperlihatkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara signifikan dengan kinerja 

individu dan bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi berpengaruh secara 

signifikan dengan kinerja individu. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci :  Kepercayaan, Teknologi Sistem Informasi, Kinerja Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arlyna Nur Laily, 08321058, Effect of Trust and Utilization Technology System 

Information to Individual Performance of Accounting Student, Accounting, 

Faculty of Economics, Muhammadiyah University of Gresik, July, 2012. 

      Abstract 

This research aims to measure how much trust and utilization technology system 

information in the evaluation of individual performance (learning) students.        

The hypothesis this research that trust to technology system information is will 

significantly affect by the individual performance and that the utilization 

technology system information to will significantly affect the individual 

performance. The required sample is taken from S1 majoring accounting students 

Muhammadiyah University of Gresik, Perbanas, Surabaya University is the 84 

samples. Experiments were done using multiple linear regression. Regression 

results show that trust to technology system information  is significantly affected 

by the individual performance and that the utilization technology system 

information to significantly affect the individual performance. 

Key Words : Trust, Technology System Information, Individual Performance 
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