
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  yang berjudul “ Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”.  Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Universitas 

Lampung. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung 

2. Bapak Nur Efendi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Universitas Lampung 

3. Bapak Ahmad Rifa’i, S.Sos, M.Si  selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis. 

4. Bapak Dr. Suripto, S.Sos, MAB selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan ekstra kesabaran dalam 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua kebaikan 

bapak, semoga Allah Swt memberikan rahmat dan hidayahNya untuk 

bapak. You’re the best, sir. 



5. Bapak Unang Mulkhan, S.AB selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang 

telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, meskipun waktunya 

singkat namun sangat terasa manfaatnya. 

6. Bapak Drs. Soewito M.M selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia 

memberikan kritik dan saran yang bersifat sangat membangun demi 

keberhasilan penulis. Semua perilaku yang ditunjukkan oleh bapak, sangat 

menunjukkan bapak adalah dosen teladan bagi mahasiswanya.  

7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis 

8. Iyai Herman dan Iyai Syamsuri, terimakasih atas segala bantuannya 

selama penulis menjadi mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas 

Lampung. 

9. Papa H. Cik Ali Salim dan Mama Hj. Sakdiah S.Ag selaku kedua orang 

tua yang telah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang 

memiliki target dalam hidup. Semua doa dan harapan kalian, semoga dapat 

anakmu ini wujudkan, 

10. Rivan Novendra Salim, S.T, M.M  dan Lisa Corintina S.E selaku kakak 

yang telah menjadi panutan penulis untuk menjadi yang lebih baik. 

11. My special one is Ari Vianko Sholehu yang akan bergelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan, meskipun banyak cobaan saat penulis mengerjakan skripsi 

namun semuanya dapat terselesaikan sesuai target, terimakasih atas semua 

tingkah laku yang membuat selalu rindu. Jika jodoh takkan kemana. 

12. My best of  friend, Muchammad Richardo. Terimakasih atas support yang 

diberikan, semua cerita yang telah ada akan berjalan dengan sebagaiman 

mestinya. Allah SWT always bless you. 



13. Sahabat-sahabat ku : Herika Prima Putri, Dayin Herlambang ala-ala, 

Rieski Rizani, Nindya Kirana, Hesti Apriliani. Thanks for the friendship, 

thanks for your kindness, understanding, support, motivation and for all 

good and bad. 

14. Teman-teman Administrasi Bisnis 2006, sukses bagi kalian semua.   

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. 

16. Almamater Universitas Lampung yang turut memberikan banyak 

pengalaman yang berbeda dengan tempat lainnya. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu 

penulis mengharapkan kritik & saran yang bersifat membangun untuk 

tersempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi 

semua pihak. Amin. 

 

Bandar Lampung,  Februari 2010 

Penulis 

 

Pradina fitri  

 


