
 

 

SANWACANA 

 

Atas asung kertha wara nugraha Ida Shang Hyang Widhi Wasa atas segala 

kenikmatan anugerah-Nya yang tiada terkira, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.  

 

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pendanaan Berdasarkan Growth of 

Assets, Profitability dan Tangibility (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Consumer Goods Periode 2012˗2014)” ini disusun sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis di Universitas Lampung.  

 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

 

1. Ida Shang Hyang Widhi Wasa. 

2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan FISIP Unila. 

3. Bapak Drs. A. Effendi, M.M., selaku Pembantu Dekan Bidang akademik FISIP  

   Unila. 



4. Bapak Ahmad Rifa'i, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih 

banyak telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan motivasi yang 

membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua hal yang Bapak 

usahakan dan korbankan baik waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu yang dibagi 

kepada saya menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. 

6. Bapak Mohammad Machrus, S.E., M.Si., selaku Penguji Utama dan atas 

kesediaan bapak yang selalu menyempatkan hadir untuk menguji saya di sela-sela 

agenda Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi 

saya, menyampaikan masukkan, kritik dan saran yang sangat membantu saya 

dalam membangun dasar keilmuan tentang bidang yang saya teliti. Semoga bapak 

senantiasa berkenan membimbing saya di kesempatan yang akan datang. 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Administrasi Bisnis FISIP Unila atas segenap 

pengetahuan, bantuan dan bimbingannya selama penulis menjadi Mahasiswa 

Administrasi Bisnis Universitas Lampung. 

8. Ibu Mertayana selaku staff jurusan Ilmu Adminstrasi Bisnis FISIP Unila, terima 

kasih banyak atas keikhlasannya memberikan saya masukan dan kemudahan 

dalam mengurus berkas kuliah selama ini. 

9. Ayahanda atau aji ku tercinta "terima kasih atas dukungan baik moril maupun 

materiil dari linda kecil hingga dewasa, walaupun kita saling berjauhan semoga 

suatu saat kita bisa sedekat dulu kembali. Tak ada kata yang bisa mewakilkan 



rasa terima kasihku atas doa aji yang selalu menyertai kebahagian dan 

kesuksesan untuk linda dan kadek". 

10. Almarhum Ibunda atau biang ku tercinta "terima kasih untuk kasih dan 

sayangmu walau hanya 8 tahun, kasihmu tetap sepanjang masa" 

11. Gusti Sandra Permana "terima  kasih adikku selama hampir 10 tahun ini 

menemani hari-hariku menjalani kehidupan sebagai pelajar maupun mahasiswa" 

12. Keluarga Besarku "terima kasih atas motivasi, semangat dan saran kalian" 

13. Teman Kecil sekaligus saudara angkatku Wayan Handayani dan Wayan Heni 

Putri  "terima kasih atas dukungan semangat dan doa selama 15 tahun ini, 

semoga kita dapat menjaga hubungan kita serta semoga kita bisa mencapai 

kesuksesan kita bersama" 

14. Terima kasih Ciwi-Ciwiku Atika, Sela, Mona, Eno, Rika, Vita, Yama dan 

Yata "terima kasih atas semua atas persahabatan yang masih terjaga sampai hari 

ini, bantuannya for everything deh. Sukses selalu semoga tetap seperti ini hingga 

nanti yaa" 

15. Spesial untuk WWWW-ku Amarantika Putri, Gaby R. Agrippina, Lily 

Oktaviani, May Audina, Putri Mia, Nia Arnila, Ovi Adelia, dan Yuliane Dwi Putri 

"makasih teman untuk persahabatan dan warna-warni perkuliahannya, hari-hari 

ku jadi penuh tawa cetar membahana bada kalo kita kumpul:D, dan ini akan 

menjadi kenangan yang sangat manis dan tak terlupakan dalam hidupku. Sukses 

yaa kita semua dunia akhirat, Always Missed U My Friends.. Maaf ya kalo 

banyak salah" 



16. Ceriaku Siska Maharani, Wisesa Subagia, Wayan Suryaningsih, Richa 

Susyanthi, bli Gede dan bli Dar "makasi yaaaa atas bantuan dan kecerian selama 

ini, semoga kita bisa bersama-sama mencapai kesuksesan" 

17. Anak Alam Fidel, Gus, Rama, Widi, Risyah, Bakso, Agung, Romi, Kak May 

Roni, Dimas, Afiks dan lain-lain "terima kasih atas liburan bersama serta 

dukungan dan doanya, semoga kalian sukses selalu" 

18. Teman-teman ABI 2012.Fidya, Melin, Ica, Fitria, Muti, Riska, Arman, Nick, 

Nijun, Dwi, Arisa, Dita, Made Widi, Riza, Putri, Rani, Nani, dll yang tidak bisa 

penulis sebutkkan satu-persatu. "terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian 

selama ini, keep fighting, Semangat gapai cita-cita dan Success for all! ;  

19. Terimakasih teman-teman Koreaku Amel, Yunita, Etri dan Riska "terima 

kasih asupan drama koreanya, doa dan dukungannya, semoga kita mencapai 

kesuksesan" 

20. Teman-Teman DCD Dian, Triana, Putri, Balqis, Ike dan Ita "Jaga selalu 

komunikasi, terim kasih atas semua-muanya... sukses terus yaaaa" 

21. Sahabat Wisma Bunda Guntur, Eldi, Zaki, Windu dan Mba Eli "terima kasih 

atas dukungannya selama ini, maaf udah banyak ngerepotin yaaa" 

22. Terimakasih pengalaman berharga selama 40 hari, dari tidak saling mengenal 

hingga kini tetap saling sapa meski berbeda jurusan dan fakultas (ayu, bima, siska, 

ute, ciwo dan kak rilly) 

 



23. Gde Nyoman Ari Pratama "thanks for the morl and material support, no 

encouragement never tired of my day to pursue this education period, hopefully 

what we aspire to achieve for the future" 

24. Semua teman-teman yang telah membantu dalam kelancaran pembuatan 

skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;   

25. Almamaterku tercinta. 

 

Semoga Ida Hyang Widhi Wasa berkenan memberikan imbalan pahala yang 

setimpal dan smoga ilmu yang telah penulis peroleh bermanfaat adanya. 

 

    Bandar Lampung, November 2015 

 

    Sayu Linda Anggraeni 


