
 

SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrahim.. 

Segala puji dan syukur atas karunia dan ridho Allah SWT dan dengan segala 

kemurahan-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Tekanan Ketaatan dan Self Esteem pada Budgetary Slack”. 

 

Skripsi ini disusun dengan semangat dan motivasi untuk memberikan sumbangsih 

terhadap pengembangan penelitian, khususnya bidang akuntansi manajemen. 

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan sedikit 

kontribusi untuk penelitian selanjutnya.Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan, dukungan, masukan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu 

penulis ingin menyampaikan ucapanterima kasih kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr. Sugeng P. Harianto, M.Sc., selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Lampung. Terimakasih atas pelayanan dan segala ilmunya 

yang telah diberikan selama penulis mengikuti studi di Jurusan Akuntansi. 



4. Bapak Sudarajat, S.E., M.Acc., Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

sekaligus selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas pelayanan 

administrasi yang diberikan, serta berbagai pengalaman yang diberikan 

kepada penulis terkait praktek keilmuan dan aplikasi dalam dunia Audit 

dan Akuntansi pada umunya.  

5. Bapak Drs. Ahmad Zubaidi Indra, M.M., C.P.A., selaku Dosen 

Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu, saran, bimbingan, dan 

dukungan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, 

serta pengalaman keilmuan yang telah diberikan selama ini sangat berguna 

bagi penulis.  

6. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., selaku Dosen Pembimbing Kedua. 

Terimakasih atas waktu, saran, bimbingan, dukungan, kecermatan, serta 

kesabarannya  yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi 

ini, terutama dalam memperkenalkan dan membimbing penulis kepada 

dunia penelitian eksperimental. 

7. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen penguji/ pembahas. 

Terimakasih atas segala saran, masukan, waktu, dan bimbingannya yang 

sangat memberikan pencerahan dalam penelitian penulis. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang 

telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama 

menempuh studi. Serta terimakasih kepada semua staff dan karyawan FEB 

atas segala bantuannya. 



9. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Syair Payo Boda dan Ibu Neneng 

Fauziah, terima kasih banyak atas semangat, nasihat, kasih sayang, doa, 

ilmu kehidupan, serta segala dukungannya selama ananda menuntut ilmu 

dan tumbuh dewasa. 

10. Adikku tercinta: Yolanda Sari dan Mutiara Al-Fatihah, dan Uni sayang: 

Uni Linda. terima kasih atas semangat, dukungan, motivasi, do’a, dan 

bantuan yang tak henti. 

11. To my Special one: Rizki Utami Nugraha, terimakasih atas segala do’a, 

motivasi, saran, kritik, kebersamaan, dan segala bantuan yang telah 

diberikan tulus kepada penulis. 

12. Keluargaku tercinta, Datuk dan Nenek, Datuk acik dan Amai,  Mak Uwo, 

nte Pit, nte Tusi, nte Dewi, nte Siska, nte Tin, bang deni, serta semua  

keluarga besar dan sanak saudara yang tak bisa dituliskan satu persatu. 

Terimakasih atas semua bimbingan, bantuan, dukungan, saran, serta do’a 

yang diberikan. 

13. Keluarga besar RM. Tuah Sakato, tempat penulis tumbuh dan kembang, 

terimakasih atas segala doa dan motivasi. 

14. Sahabat-sahabat terbaik, danepo, Ari dan Ray. Terimakasih atas 

kebersamaan, pencerahan, sharing ilmu pengetahuan, waktu yang indah, 

serta dukungan yang tiada henti.  

15. Teman-teman terbaik: Reza, Dedy, Harun, Zaki, Aan, Bety, Seli, Yeni, 

saiful, David, Nana, Ivana, Winda, rama, ridwan, siska, tirta, monica, dara, 



tia, wulan, shifa, marta, dan benawa. Terimakasih atas dukungan, bantuan, 

dan kebersamaannya selama ini. 

16. Seluruh teman-teman Akuntansi 2009 yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini. 

17. Adik-adik tingkatku, Anas, Ira, Nurul, Ayu, Devy, Dila, Eka, Dianti, Irvia, 

Arlenti, dll. Terimakasih atas dukungannya selama ini. 

18. Para responden di Pascasarjana Ilmu Akuntansi dan Program Profesi 

Akuntansi FEB Unila. Terimakasih atas partisipasi dan dukungannya. 

19. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu 

persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan 

yang diberikan, semoga Tuhan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi 

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. 

 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan nilai manfaat 

kepada para pembaca dan akan memberikan suatu sumbangsih bagi Universitas 

Lampung. 

 

Bandar Lampung, 20 Juni 2013 

 

 

        Rahmad Ones 


