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Puji syukur penulis hanturkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 
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akademik;  
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lampung yang selalu membantu dan direpotkan dalam proses pembuatan 

skripsi ini; 

8. Seluruh pejabat struktural SKPD Kabupaten Lampung Tengah dan 

Pesawaran yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dengan 

baik; 

9. Orang tuaku tercinta. Ibu (Tri Rahayu) dan papa (A. Helmi) yang telah 

mencurahkan segala daya dan upaya, selalu mendoakan, memberikan 

semangat dan dukungan dalam setiap langkahku. Tetaplah berada 

dibelakangku. Kalian adalah semangatku untuk terus menjadi lebih baik. 

Kalian adalah rasa syukur terbesar dalam hidupku. Semoga Allah selalu 

menyehatkan dan melindungi Ibu dan Papa; 

10. Kedua adikku. Hery Dwi Ardiansyah dan Kurniawan Nurrohman yang 

telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian 

ini; 

11. Keluarga besar tamong H. Mat Zakki dan mbah kakung R. Suwarno; 

12. Egha Indah Pertiwi, terimakasih untuk doa, semangat dan perhatian yang 

diberikan selama ini; 

13. Sahabat akuntansi 2010 Devriyansyah Irwan, Akhmad Iqbal Zhafar, Surya 

Prasetya T., Susanto Ario, Dianti Wulanda, Elychia Rolly Putri, Frilly 

Sakina Ramadhani, Arlenti Pusparani, Eka Novita Sari. Terimakasih untuk 



pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Semoga persahabatan ini 

akan terus terjaga. Semoga kita selalu sukses dan dalam lindungan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala; 

14. Teman-teman Akuntansi 2010. Ari, egi, anas, mahmud, satria, teja, syarif, 

ferry, rizal, indra, wahyu, hendrik, ben, jirry, marwanto, yoga, pungki, ido, 

irfan, dicky, apri fajar, bram, ario, didik, rio, topik, ayu, wella, sisi, nurul, 

latifa, dila, yesi, ncik ira, iing, farah, devy, ipeh, citra, iga, ivonna, mila, 
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empat tahun ini; 
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