
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terlulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refetensi. Apabila di kemudian hari

terbukti bahwa pemyataan ini tidak betrar, maka saya sanggup menerima

hukuman/sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku."
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HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief . M.Com.. Plt.D.



Pada hari Jumat tanggal 26 .ktober 201g, program studi Akuntansi program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Isram Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun

oleh :

CANDRA GUNAWAN

No. MHS. :16919002

Konsenlrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN

PENGGUNA E-MONEY BERBASIS APLIKASI PADA APLIKASI GO PAY

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim penguji,

maka tesis tersebut dinyatakan LULUS

M.Com., Ph.D.

Penguji II

Il-
prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Mengetahui

S.Si., M.Com.(IS)., ph.D.
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmannirrohim, Alhamdulillah segala Puji bagi Allah,  pemilik 

seluruh ilmu  yang ada. Atas Rahmat dan Ridho-Nya, tulisan ini dapat hadir.  

Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa 

Salam. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan bahwa segala 

dukungan dan bantuan yang pada akhirnya tulisan ini bisa selesai, adalah berkat 

izin Allah Subhanahu wa Ta’ala yang memberikan setitik debu tak terlihat di 

padang pasar   kemudahan dan  pertolongan-Nya, hingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul,  Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepercayaan Dan Kepuasan Pengguna E-Money Berbasis Aplikasi 

Pada Aplikasi Go Pay. Kemudian seluruh pihak yang telah memberikan dukungan 

semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang banyak . 

Kepada beberapa pihak yang turut memberikan dukungan dan bantuan 

langsung kepada peneliti selama proses penelitian, tidak lupa juga peneliti 

menghaturkan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan semoga 

Allah membalas kebaikan mereka terutama kepada: 

1. Kedua orangtua kami, Drs. Margiono dan Sri Lestari, M.Pd. Keluarga besar H. 

Sudibyo, Amad Dimejo dan H. Gusti Thamrin. Kedua saudara saya, Daru 

Yudanto, SE. dan Santi Rahmawati. Sang kekasih hati hingga akhir hayat, 

Gusti Khairunnisa, S.S.T..  Om Sunhaji, Bulek Yati, Bulek Yani, Om Hadi 

(Bapak kedua), Bulek Handa, Bulek Jeki, Om Samsul, Budhe Gandhis, Mbak 

Ririn dan Mas Tulus. Dan seluruh keluarga. 
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2. Segenap seluruh keluarga Wahdah Islamiyah, para Asatidzah, Ust. Ahmad 

Afwan Abdurrahman, Lc., MA., Kak Zen, dan lainnya yang telah memberikan 

pelajaran agama dan hidup. 

3. Pak  Arief Rahman, SIP., SE., M.Com, Ph.D  selaku dosen pembimbing  tesis 

penulis yang selalu memberikan waktu luang serta pemikiran dalam 

memberikan arahan serta sara-saran yang terbaik. 

4. Prof.  Dr.  Hadri  Kusuma,  MBA,  Selaku  dosen  penguji  tesis  yang  telah 

memberikan masukan  serta berkontribusi dalam memberikan ilmu baru pada 

penyusunan tesis. 

5. Segenap keluarga besar Gudep Juanda, dan Kwarda Kaltim, khusus DKD 17 

tahun 2010 

6. Teman dan sahabat-sahabat Magister Akuntansi 13 yang selalu memberikan 

semangat dan saling mendukung. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa, 

ide dan waktu yang telah dicurahkan kepada penulis.  

Pada  penyusunan  tesis  ini  penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  

sehingga  penulis  mengharapkan  kritik  serta  saran  yang  sifatnya  untuk 

membangun karya yang lebih baik lagi dimasa mendatang.   

 

Yogyakarta, Oktober 2018 

Penulis, 

 

Candra Gunawan 




