
 

 

SANWACANA 

 

 

Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan 

judul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi dan memenuhi sebagian 

persyaratan untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa 

pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; 

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. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.P.A., selaku Pembimbing Utama, 

atas kesediannya memberikan bimbingan dan masukan yang sangat 

membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si. Akt., selaku Pembimbing Kedua yang 

selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan saran dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 



6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama pada 

ujian skripsi, atas masukan dan saran yang telah diberikan; 

7. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik, 

untuk nasihat dan bimbingannya selama ini; 

8. Bapak, yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan doanya 

disepanjang perjalanan hidupku. Mama, sosok ibu yang selalu 

mencurahkan segala kekuatannya untukku. Terima kasih telah mendidikku 

menjadi anak yang tegar dan mandiri di dalam setiap keterbatasanku. 

Semua pengorbanan kalian tidak akan pernah mampu terbalaskan. Doakan 

aku agar mampu menjadi anak yang dapat dibanggakan.  

9. Kakakku, yang selama ini mendengarkan dan memberikan solusi untuk 

setiap masalahku walaupun kita terpisah oleh jarak. Terima kasih pula 

untuk dukungan finansial yang telah diberikan. Adikku, Vini dan Sandrina 

yang selalu memberikan warna di dalam hidupku. Doakan kakakmu ini 

kelak mampu menjadi kakak yang dapat diandalkan.    

10. Beni Saputra, yang selalu memberikan semangat dan doanya. Terima 

kasih untuk segala dukungan serta bantuanmu. Tanpa bantuanmu, 

mungkin sekarang aku belum bisa mendapatkan gelar sarjana ini. Semoga 

kelak aku mampu untuk membalas setiap kebaikanmu.  

11. Sahabat-sahabat yang selalu mendampingi, Marlina, Tiwi, Jane, Latifa, 

Jeni, Sela, Fenny, Wella, Novia, Tiara, Tendi, banyak hal yang telah kita 

jalani bersama, baik dalam senang, sedih, tawa, canda. Terimakasih untuk 

semangatnya, segala dukungan , pengertian,semangat, semua nasihat-

nasihat  dan masukannya. 

12. Sahabat-sahabatku di masa SMK, Angel, Yani, Fenny, dan Riza, 

terimakasih untuk semangat kalian, terimakasih telah memotivasiku. 

13. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2010, Ayu, Deni, Dianti, Dwi, Echa, 

Iga, Ira, Egha, Endang, Esti, Jevri, Mila, Pungki, Rossy, Syarif, Surya, 

Tiya, Tina, Wayan,Yasni, Yoga, dan teman-teman lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu di dalam skripsi ini. Terimakasih untuk 

semangat dan kebersamaannya selama empat tahun ini. Angkatan kita 



tetap  adalah angkatan paling kompak dan solid sepanjang masa! 

Semangat untuk kita! 

14. Para pengurus HIMAKTA periode 2012/ 2013, Satria, Citra, Ipeh, Yesi, 

Ivonna, Febi, Mahmud, Iqbal, Ana, Irvia, Teja, Aulia, Ani, Azis, dan Aau, 

terimakasih untuk satu tahun kerjasama dan kebersamaannya. Terimakasih 

telah menjadi bagian dari keluarga kecil HIMAKTA, terimakasih untuk 

ilmu yang diberikan, kita akan selalu menjadi tim yang hebat! 

15. Kakak-kakak tingkat yang selalu memberikan nasihatnya, Ci Beth, Mba 

Ade, dan Mba Ria, terimakasih banyak untuk bantuan, semangat dan 

nasihatnya. 

16. Adik-adik tingkat yang selalu memberi semangat dan membagikan segala 

canda tawanya, Bainal, Aulia, Panggih, Nicho, Lian, Yuni, Mafiana, Esa, 

Meyuri, Wiwid, Diga, Ani, Agung, Dini, terimakasih ya kalian.  

17. Teman-teman KKN Desa Cempaka Nuban, Bang Armen, Ebet, El, Emil, 

Fadil, Jodi, Nova, Rafin, dan Teta, terimakasih untuk kebersamaannya. 

18. Pak Sobari untuk kesabarannya dalam membantu mengurus skripsi dan 

proses birokrasinya. Mas Yana dan Mas Yono, Mbak Sri, Mpok, Mas 

Leman, terimakasih untuk segala semangat dan bantuannya.  

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penyelesaian 

skripsi ini karena itu penulis menerima semua saran dan kritik yang membangun. 

 

Akhir kata Penulis mengucapkan “ Terima Kasih “. 

 

 

Bandarlampung, Agustus 2014 

          Penulis, 

 

 

          Andriani Rumahorbo 

 


