
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan syukur Alhamdulillah 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah serta 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

Skripsi dengan judul “Pengaruh Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan 

Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi” dapat terselesaikan 

dengan optimal. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan jauh dapat 

dikatakan sempurna. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekurangan dalam 

penulisan maupun penyajian skripsi ini. Penulis dengan besar hati, mengharapkan 

krtitik dan saran guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada untuk 

lebih baik. 

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan 

mendukung penelitian ini: 

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 
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2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; 

3. Bapak Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; 

4. Fajar Gustiawaty Dewi , S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing 

Utama yang telah memberikan bantuan, saran, motivasi, arahan, dukungan 



penuh, kesabaran dan waktunya selama penyusunan skripsi ini dan selama 

masa perkuliahan; 

5. Ibu Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 

memberikan bantuan, saran, pengertian, arahan dan waktunya selama 

penyusunan skripsi ini dan selama masa perkuliahan; 

6. Bapak Saring Suhendro, S.E., M.Si. Akt. selaku Dosen Penguji Utama 

yang telah memberikan bantuan, saran, arahan, motivasi dan waktunya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik; 

8. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis dalam 

menimba ilmu dan memperluas wawasan selama penulis menyelesaikan 

pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung; 

9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 

Pak Sobari, Pak Leman, Mba Sri, Mpok, Mas Yana, Mas Yono, Mas Edi, 

dan staf yang lainnya; 

10. Rasa sayang dan terima kasih yang luar biasa secara khusus saya 

hanturkan kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Ir. Kus Hendarto, MS 

dan Ir. Nining Agustiningsih. Terima kasih segalanya yang telah diberikan. 

Untuk do’a yang tak ada henti, untuk kesabaran yang tak ada batas, untuk 

bimbingan yang penuh keihklasan. Mungkin ditulisan ini tidak bisa 

mendeskripsikan semuanya untuk rasa terima kasihku untuk kedua 

malaikat di hidup ku. 

11. Kakak dan adik tercinta yang membuatku selalu merasa memiliki 

penopang di tiap langkah. Dhani Novarlento dan Renaldi Arlento, terima 

kasih seluruh dukungannya, perhatian, dan waktu yang selalu diberikan. 

12. Sigit Catur Rohadi, partner, kakak, serta teman terbaik yang pernah ada. 

Terima kasih untuk segala do’a, dukungan, semangat, waktu, dan 

ketulusan dalam membantu. Terima kasih sudah berusaha untuk selalu 

sabar mendengarkan semua keluh kesah, mengerti disituasi apapun lebih 

dari diri aku sendiri, dan setia menemani dan membimbingku; 



13. Sahabat tercinta yang selalu mendampingi dari kecil hingga dewasa, 

khusus Anggy Resti Eka Putri dan Fitria Apriliana terima kasih untuk 

kesetiaan kalian. Untuk Sri Hestin, Rahmat Putra, M. Ridho Akbar, Emir, 

Hifdzi Khoir terima kasih untuk dukungannya dari jauh yang selalu berarti 

di perjalanan hidupku; 

14. Temen- temen semenjak SMA, Aulia, Diaz, Yesi, Robul, Dima, Akbar, 

Gisna, Ninis, Fania, Adek Dina, Dira dan seluruh temen- temen DM 

terima kasih walaupun sebagian jauh dukungan kalian sangat berguna. 

Untuk Erisa, Bulan, Ame, dan Silvi terima kasih untuk tingkah kalian 

sebagai pelipur lara;  

15. Teman-teman seperjuanganku Akuntasi 2010 terima kasih atas saran, 

dukungan, dan motivasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Irvia 

Maiselo yang selalu menemani di tiap moment, menghabiskan hari 

bersama dan menertawakan seluruh masalah dengan suka cita. Egha Indah 

yang penuh kesabaran membantu dalam kesulitan, Dianti, Frilly, Echa, 

Eka, Devri, Susanto, Surya, Iqbal yang memberikan hal terbaik kalian. 

Untuk Farrah terima kasih dan terus semangat, Ayu, Devy, Nurul, Ipeh,  

Dila, Satria, Teja, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini;  

16. Kakak- kakak tingkat yang sudah banyak menyumbangkan masukan yang 

sangat berguna, Mba Nana, Kak Benawa, Kak Ari, Kak Danepo, Kak 

Ones, Kak ferdi dan kakak- kakak akuntansi angkatan 2008 serta 2009 

terima kasih semua saran dan masukannya. 

17. Sahabat- sahabat yang selalu membantu, Tengku Asfan terima kasih 

motivasinya dan semua nasehat- nasehatnya, Darma dan Putu terima kasih 

atas bantuan selama penelitian, Kak Rofi terima kasih atas kesabaran yang 

selalu mengajari banyak hal, Faradhitya Marsha terima kasih selalu 

membantu dan memberikan dukungan ; 

18. Untuk Bunda, Bapak, Adin, dan Lifa terima kasih menjadi keluarga yang 

pernah mendukung, membantu dan memberikan banyak pelajaran di 

hidupku. 



19. Keluarga besar PJK Unila Pak Dedy A., Pak Dedy Y, Bu Helvi, Kak Ivan, 

Mba Aya, Vivi, Anggun, Sonia, Mba Pau, Vandan, Nadia, dan semua tim 
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20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

Terima kasih untuk orang yang sudah berperan penting atau melibatkan dalam 
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