
 

ix 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Stabilitas Keuangan, Target 

Keuangan, Tekanan Eksternal, Efektivitas Pengawasan dan Rasionalisasi Terhadap 

Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada 

seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama 

proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Ir. H. Firmansyah Yunialfi Alfian MBA.M.SC selaku Rektor Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya 

3. Ibu Dr. Faurani I Santi Singagerda S.E., M.M selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya  

4. Ibu Anik Irawati, S.E., M.SC selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Pembimbing Lapangan Program Magang, serta 

Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dengan sabar 

dalam mengerjakan skripsi dan meluangkan waktu untuk memberikan 

masukan, serta kritik yang sangat membantu penulis.  Terimakasih untuk 

semua motivasi dan nasihat yang ibu berikan kepada penulis sehingga 

penulis tetap semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah selalu 

melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada ibu.  

5. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T selaku Wakil Rektor 1 Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya dan selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi. 



 

x 
 

Terimakasih atas semua bantuan dalam mengarahkan penulis untuk 

mengerjakan skripsi, serta memberikan banyak saran dan masukan untuk 

skripsi penulis 

6. Ibu Reva Meiliana, S.E., M.Sc selaku Dosen Penguji Kedua terimakasih 

atas kesediaannya memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan masukan 

selama proses penyelesaian skripsi ini.  

7. Ibu Rieka Ramadhaniyah, S.E., M.E Dev selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi serta Pembimbing Laporan Student Mobility penulis 

8. Bapak Toni Nurhadianto S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada 

penulis selama menempuh Pendidikan di program studi Akuntansi. 

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Akuntansi Institut Informatika 

dan Bisnis Darmajaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya 

yang sangat bermanfaat kepada penulis dan perjalnan hidup yang berharga 

selama penulis menjadi Mahasiswa. 

10. Seluruh Staff Akademika, Administrasi, Tata Usaha, serta seluruh pegawai 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang telah memberikan bantuan 

dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh Pendidikan.  

11. Kedua Orangtuaku tercinta, Papa Junaidi dan Mama Yuliyana, tons of 

thanks untuk kasih sayang yang tulus, motivasi serta semangat dan juga 

nasihat yang selalu kalian berikan disaat aku ragu. Pelukan yang selalu 

diberikan disaat aku sedih, serta do’a yang tiada henti kalian panjatkan 

kepadaNya yang selalu memudahkan jalanku atas segala urusanku, semoga 

kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindunganNya. I love you 

to the moon and back. 

12. Kedua adikku, Muhammad Aditya dan Muhammad Ridwan. Untuk seluruh 

dukungan yang diberikan, canda tawa, dan seluruh kebersamaan yang 

dilewati. Kalian yang selalu mendukungku dengan cara yang berbeda. You 

are the reason for me to reach my goals. Semoga kita selalu dalam 

lindunganNya. 

13. Seluruh keluarga besarku, dan sepupu-sepupuku Abang, Uda, Yunda, Uti, 

Ajow, Bing, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima 



 

xi 
 

kasih atas segala dukungan dan do’anya serta pertanyaan “kapan selesai?” 

yang selalu menghampiri.  

14. My soulmate, my other half, Rostia Meliani  for all of the highs, the lows, 

the blessings, the lessons, the comeback, the setback, the love, everything 

that we do since baby. Thank you a million times, we have to be there for 

each other till we become cool and of course till rich grannies, lol. Te amo. 

15. Ayu Triana Budiarti, Daryanti (Milan), Fitria Winda Saputri. Terima kasih 

telah menadi teman yang se-frekuensi yang sama-sama mager, pelupa, 

santuy, doyan ghibah dan lain-lainnya. Namun walau begitu tetap 

berprestasi dalam diam dengan caranya masing-masing. Terimakasih telah 

bersama-sama kuat menyelesaikan semua ini, love u guys! 

16. My Cheng Shiu University squad, Krisfa Elfrida Naibaho, Nezia Irecha 

Andi Putri, Karisma Pramesthi Anggraini, Indah Pramesthi Kirana thank 

you for bring me so much memories, travelling, dancing, laughing, crying 

ofc, getting home sick, caring and loving each other. 1 Semester di Taiwan 

yang sangat berharga bersama kalian. 

17. My International Office Team, Pak Dwiyan, Kak Sherli, Kak Alan, dan 

seluruh anggota Student Mobility 2018/2019. Thank you for the experience, 

that’s all a really great time! 

18. Bayu Permadi dan Beni Okta Bentara, terima kasih selalu mendengarkan 

keluh kesahku, tempat bertukar fikiran, dan menjadi teman gabutku selama 

8 tahun terakhir ini walaupun banyak bikin marahnya juga, really lucky to 

have you guys! 

19. Teman-teman PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat) Ria, 

Reva, Agustina, Tumara, Subhan Salim, Ponda, Andi, Rian. Terimakasih 

untuk waktu 6 bulan yang kita jalani bersama, untuk semua cerita suka dan 

dukanya. Semangat dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan 

Pendidikan di Universitas masing-masing. Semoga kelak kita dapat 

dipertemukan bersama kembali. We’re not just a team, but a family, see u 

on top! 



 

xii 
 

20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih 

atas segala dukungan dan do’a bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis 

dalam menyelesaikan studi. 

 

         Bandar Lampung, Januari 2021 

                Penulis,  

        

 

                         Jevina Aprilianti 

  


