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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus 

Kristus dan Roh Kudus, atas limpahan Berkat, Karunia dan Kasih-Nya yang begitu 

besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu 

syarat ujian kelulusan sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama dengan judul “ Pengaruh Kebijakan Dividen, 

Struktur Modal dan Good Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan 

(Agency Cost) Pada Perusahaan Indeks KOMPAS 100 Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2014-2018”. 

Pada hakekatnya peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, hal ini 

dikarenakan keterbatasan pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan penulis. Maka 

dari itu, saran, masukan serta kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh 

peneliti demi sempurnanya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan Doa, semangat, dukungan, 

motivasi, masukan dan bimbingan yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

: 

1. Kedua orang tua terkasih, Papa Amirlan Hutapea dan Mama Nurmasiah Br. 

Nainggolan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap 

jiwa dan raganya. Meskipun kita terpisah jarak, tetapi selalu memberikan Doa 

dan semangat kepada penulis. Kalian adalah pahlawanku. Cinta dan 

pengorbanan Papa dan Mama akan selalu membuatku bersemangat dalam 

menjalani hidup. 
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2. Bapak dan Mama mertuaku terkasih, Bapak Ir.M.Maryono dan Mama Sri 

Sumarsilah, S.Pd. unutk segala dukungan dan doanya selama ini. Terimakasih 

karena dengan rela dan tulus menjaga dan merawat malaikat kecilku dikala 

penulis menjalani proses kuliah. Mohon maaf jika selalu merepotkan untuk hal 

ini. Semoga Bapak dan Mama selalu dalam penyertaan Tuhan. 

3. Teman hidup yang menjadi pendampingku Antonius Agung Wahyudiantoro. 

Banyak cinta yang tidak terucap untukmu. Terimakasihku dari hati yang 

terdalam untuk segalanya. Terlebih untuk kesabaranmu yang luar biasa dalam 

menghadapi istri yang sepertiku. 

4. Malaikat kecilku, Cyrillo Perseus Nathaniel. Penyemangat hidupku, yang 

menjadi jiwa dan nafasku. Maaf ya sayang karena sudah meninggalkanmu sejak 

usia tiga bulan demi menyelesaikan kuliah. Semoga ini bisa membuatmu 

bangga dikemudian hari. 

5. Kakak-kakakku Roberto, Rinto, Rika dan adikku Rivin Hutapea. Terimakasih 

untuk doa dan dukungannya selama ini. Biarpun kita sangat jarang bertemu, 

tetapi perhatian kalian selalu kurasakan. Akhirnya saudara perempuan kalian 

satu-satunya ini bisa menjadi sarjana. 

6. Ipar-iparku Mba Ari, Danik, Guntur dan Christy. Terimakasih untuk 

semangatnya selama ini. Untuk Danik (ontinya cio) yang sudah sangat bersedia 

dengan tulus menjadi perawat pribadi bayi lucu yang ditinggal ibunya kuliah. 

Terimakasih untuk cintanya buat dede. 

7. Bapak Prof. Dr. H.Obsatar Sinaga, M.Si. selaku Rektor Universitas Widyatama 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

penelitian. 
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8. Bapak Dr. Deden Sutisna, M.N., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. 

9. Bapak M.Bayu Aji S, S.MB.,M.Com. selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini. 

10. Ibu Gusni Tanjung, S.E.,M.B.A. selaku dosen pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada 

penulis dengan penuh sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

11. Seluruh Staff Prodi Manajemen S1 atas informasi dan pelayanannya yang baik. 

12. Seluruh Staff Akademik dan Staff Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen 

yang memberikan senyum terindah dan pelayanan yang sangat membantu 

dalam perkuliahan maupun memberikan pengetahuan dan wawasan yang 

sangat berguna bagi penulis selama berkuliah di Universitas Widyatama  dalam 

penyelesaian skripsi. 

13. Seluruh Staff Perpustakaan yang telah memberikan bantuan berupa akses 

referensi untuk mengerjakan skripsi. 

14. Asep Firdaus yang selalu membantu tanpa mengenal waktu. Terimakasih untuk 

kebaikan dan ketulusannya dalam membatu menyelesaikan skripsi. Sangat 

senang mempunyai teman yang rendah hati dan mau berbagi ilmu sepertimu. 

15. Linda Susilo dan Fitri Sulastri teman seperjuangan dalam berbagi suka dan 

duka selama menyelesaikan skripsi. Terimakasih untuk semangat dan 

bantuannya. Banyak canda tawa yang kita lalui dalam menyelesaikan semua 

ini. Dan akhirnya kita bisa. 
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16. Melati Fuji Lestari dan Siti Muthmainah, sahabat yang luar biasa yang 

menemani penulis dari awal kuliah sampai saat ini. Terimakasih karena selalu 

ada terlebih di saat penulis berada di titik terendah. Perjuangan yang luar biasa 

bisa sampai di sini. 

17. Teman-teman Regular B2 Prodi Manajemen S1 angkatan 2014 dan 2015. 

Terimakasih untuk kenangan indahnya selama 4 tahun Bersama-sama di 

kampus tercinta. Semoga kelak bisa bertemu kembali untuk menceritakan 

kesuksesan masing-masing. 

18. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, semoga Allah Bapa Yang Maha Kuasa selalu memberkati saudara, 

teman, sahabat dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil 

kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan. Tuhan Memberkati kita semua. 

 

Bandung, 10 September 2019 

                                                                                            Penulis 

 

 

            Rema Susianti Hutapea 

 

 

  


