
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wa Barakaatuh. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Rahman dan 

Yang Maha Rahim, atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul 

“PENGARUH FREE CASH FLOW,LEVERAGE DAN RETURN ON ASSET 

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan untuk penulis dalam proses  

penyelesaian skripsi ini. 

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 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

5. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt selaku Pembimbing Utama. Terimakasih telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran dalam rangka 

kebaikan skripsi ini. 



6. Ibu Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Pendamping. Terimakasih 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran dalam rangka 

proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Yuliansyah., S.E., M.SA.,Ph.D., Akt., selaku Penguji Utama. Terimakasih 

telah memberikan saran-saran demi kebaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberikan bekal ilmu yang insya allah akan 

bermanfaat untuk penulis. 

9. Orang tua tercinta, bapak dan mama ku.Rasa syukur ku yang tak terhingga ku 

ucapkan untuk mama dan bapa ku atas segala do’a, nasehat, pengorbanan, kasih 

sayang serta cintanya yang tulus, yang senantiasa tercurah untukku (dalam setiap 

hari-hariku), mencukupi segala kebutuhanku dalam proses peyelesaian 

pendidikanku, hingga tercapainya sebuah kelulusan ini, yaitu yang merupakan 

sebuah kesuksesanku. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya & 

membalas dgan Surga-Mu. Aamiin Ya Rabb. 

10.Kakak dan adikku (roni,eli,iwan,rodi,lia dan awan,hanjuma,daying, impian) yang 

sangat kucinta dan kusayangi. Penyemangat dan penghibur dalam hidupku. Terima 

kasih senantiasa mendukungku.dan tak lupa buat ponakan ku khanza,jihan 

varo,muli terimakasih atas canda tawa kalian dan mendukung binda untuk tetap 

tersenyum dalam suka apapun duka. Semoga kita semua selalu saling menyayangi, 

dan semoga Allah kumpulkan kita semua. 

11.Dan tak lupa buat orang Special dalam hidup ku ( Wahyu Kurniawan, S.T) . 

Terimakasih atas semangat dan dukungan yang senantiasa mendukung ku dalam 

menyelesaikan skripsi. 



12. Sahabat-sahabatku tercinta eki,dian,desy,fulin, iil,kiki,ial,revi,beni,rendy,adit dan 

semuanya yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu. Walau jauh, terima kasih untuk 

do’a dan semangatnya. Semoga ikatan ukhuwah kita (yang insya Allah karena 

Allah) kan tetap terjaga selamanya. 

13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu dan mendo’akan demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Warah Matullahi Wa Barakaatuh.  

 

Bandar Lampung, 6 Mei 2013  

 

Epasari 


