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SANWACANA 
 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirobbil’alamin dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, karena atas 

rakhmat dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul 

“PengaruhSistemPengukuranKinerjaNon 

Finansial,TekananKerjadanMotivasiKerjaTerhadapKinerja Guru 

Akuntansi.”Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung, 

konsentrasi Ilmu Akuntansi. 

 Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan untuk 

itu kritik, saran maupun masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan 

ini. Proses pembelajaran yang dialami selama ini memberikan kesan dan makna 

mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. 

Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis 

mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan 

hati perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak  Prof. Dr. H. Satria Bangsawan,S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; 

2. Ibu  Susi Sarumpaet,Ph.D.,Akt.,selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu 

Akuntansi Universitas Lampung 
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3. Bapak Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si,  selaku dosen pembimbing I, dan 

Ibu YenniAgustina, S.E., M.Sc., Akt, selaku dosen pembimbing II, yang telah 

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis 

ini; 

4. Ibu Dr. Ribhan, S.E., M.Si.selaku dosen penguji utama. Terimakasih untuk 

masukan dan saran-saran selama dalam penyusunan tesis ini; 

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung; 

6. Pengelola dan karyawan / karyawati Pascasarjana Ilmu Akuntansi yang telah 

banyak membantu kelancaran perkuliahan; 

7. Rekan kerja Pak Andri Eka Yunindra, S.E., M.M selaku atasan ditempat kerja 

dan rekan – rekan kerja dosen di Perguruan Tinggi Mitra Lampungatas 

pengertian, dukungan dan motivasi, serta doa yang tak pernah putus dalam 

menanti keberhasilanku; 

1. Ayahanda Syukur Djoko Prayitno, S.T  dan Ibunda Hj. Asnawatiyang 

dengantulusselalumendo’akan, 

memberikanmotivasibaikmaterilmaupunnonmaterilkepadapeneliti, 

sehinggapenelitimampumenyelesaikantugasakhirini yang 

jugamenjadiamanahbagipenelitikepada orang tua. Semoga Allah 

selalumemberikanperlindunganuntuk Ayah dan Mama, 

dibawahpayungkasihsayang-Nya. Amin 

8. Kedua adikku atas dukungan moril maupun materil dan selalu memotivasi untuk 

menimba ilmu sebanyak dan setinggi mungkin namun harus tetap dengan 

kerendahan hati; 

9. Teman-teman seperjuangan angkatan IV, mbak linda, mbak devi, mbak nina, 

mbak okta, mbak dwi tirta, bang bayu, kak edwin, lawe, ayu, mbak sondang, pak 
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agus, pak bai, pak maman,pak ude, pak saipulloh, pak asra, pak riza, pak 

fransiskus danjuga teman lainnya yang selalu melewatkan waktu bersama dalam 

menimba ilmu, diskusi dan berbagi pengalaman serta memberikan bantuan dan 

dorongan moril selama perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini, juga semua 

pihak yang telah berjasa membantu penulis selama masa perkuliahan dan 

penulisan tesis ini. 

10. Dan untuk teman dekatku harvin saputra yang sudah membantu dan motivasi 

selama kuliah dan mengerjakan tesis ini. 

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.Teriring do’a tulus 

dan ikhlas penulis semoga amal ibadah semua pihak diatas menjadi amal yang 

diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya, Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandar Lampung,   Februari 2016 

Penulis 

 

Meita Sekar Sari 
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