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Segala puji dan syukur kepada yang Maha pengasih, Maha penyayang, sumber 

segala kebenaran dan sumber untuk seluruh ilmu pengetahuan yang cinta-NYA 

tak terbatas bagi seluruh umatnya, Allah subhanahu wa Ta’ala, dan Shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi besar 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Skripsi dengan judul “ PENGARUH FREE CASH FLOW, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN 

LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI)” adalah sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung. 

 

Dibalik terselesaikannya skripsi ini ada banyak orang yang telah memberikan 

bimbingan bantuan dan semangat serta saran kepada penulis. Dengan penuh 

ketulusan dan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr.H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan FE Unila; 

2. Bapak Dr.Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntasi dan 

pembimbing akademik; 

3. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. Selaku Pembimbing Utama atas 

semangat, bantuan, bimbingan dan saran-saarannya hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan; 



4. Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing kedua untuk 

bimbingan dan saran-sarannya kepada penulis; 

5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku penguji skripsi dan 

pembahas seminar terimakasih atas kesediaannya untuk menguji penulis; 

6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FE Unila; 

7. Untuk suamiku M. Apri Dwi S. yang selalu setia menemaniku hingga skripsi 

ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terimakasih banyak. 

8. Untuk seluruh teman-teman D3 akuntansi angkatan 2004 dan Konversi tahun 

2007 terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. 

 

Skripsi ini penulis sadari masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga jika 

terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak dan semoga Allah selalu senantiasa membimbing kita semua ke 

jalan yang lebih baik lagi. Amin 
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