
 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Kuasa. Tiada daya dan 

upaya, melainkan karena kehendak-Nya. Shalawat teriring salam senantiasa 

tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, allahumma sholli’ala Muhammad, 

wa ‘alaa aali Muhammad. Penuh kesyukuran atas karunia Allah, pada akhirnya 

skripsi yang berjudul “Dampak Penerapan PSAK Berbasis IFRS Terhadap 

Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan Go 

Publik di Bursa Efek Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. 

 

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

mendukung penelitian ini : 

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 serta selaku Dosen 

Pembimbing Akademik. 

3. Yuztitya Asmaranty S.E.,         . selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 



4. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M.,C.P.A  selaku pembimbing utama. 

Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, memberikan ide penelitian, 

referensi yang sangat membantu, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Ibu Liza Alvia., S.E., M.Si., Akt selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas 

kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, ide penelitian dan referensi yang sangat membantu, masukan, dan 

kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt selaku penguji utama pada ujian skripsi. 

Terima kasih atas kesediaan waktu, nasihat bijaksana, saran, dan kritik yang 

telah diberikan. 

7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak saja memberikan wawasan 

pengetahuan, tetapi juga pelajaran kehidupan selama penulis menyelesaikan 

pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. 

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. 

9. Kedua orang tuaku. Ayah, untuk kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan 

kebijaksanaannya yang menuntunku sampai menjadi seperti saat ini. Ibu, atas 

doa yang menyertaiku dalam setiap langkahku, dukungan yang memberiku 

kekuatan dan atas ucapan penuh cintanya yang tak pernah bosan ia ucapkan 

demi kebaikan hidupku. 

10. Suamiku dan Anakku yang telah dengan sabar mendengarkan curahan hatiku, 

walau diisi dengan celotehan yang berisi kelelahanku dan terkadang 



mengabaikan kalian karena kesibukanku, serta dengan  pengorbanan waktu 

dan tenaga untuk memberiku semangat saat-saat ujianku. 

11. Adikku, Yanita,Yetti dan adik iparku Wawan, Ngah Fatma dan Upik. Terima 

kasih untuk semangat kalian agar skripsiku cepat selesai disaat aku mulai 

menyerah. Semoga kebaikan bagi kalian dan kesuksesan selalu menyertai kita 

semua. 

12. Seluruh murobbi, murobbiah, dan keluarga lingkaran kecilku, yang 

menghantarkanku pada hidayah Allah. Terimakasih atas ilmu yang 

bermanfaat dan keikhlasan menyelipkan namaku diantara doa-doa yang 

kalian panjatkan. Tetap semangat dan istiqomah! 

13. Rekan-rekan seperjuangan: Ria Afriani, Refky Bopfakih. Terima kasih atas 

kesediaan waktu untuk selalu direpotkan saat menyelesaikan skripsiku. 

Terima kasih juga untuk informasi dan semangat yang kalian berikan.  

14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. 

 

Semoga karya ini bermanfaat dan mampu menjadi amal jariyah yang saya 

tinggalkan selama hidup. 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung,   Maret 2015 
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