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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu alaikum  Warahmatullahi Wabarakathu. 

 Do’a serta syukur penulis selalu panjatkan kepada ALLAH SWT., dan tidak 

lupa Shalawat serta salam selalu tersalamkan kepada nabi sepanjang zaman nabi 

Muhammad SAW, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Leverage dan Rasio Aktivitas terhada 

Kebijakan Dividen pada kelompok Indeks LQ-45 Periode 2003-2008 di Bursa Efek 

Indonesia”. Dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 Dalam penyususnan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh peneliti. Dari kekurangan 

tersebut peneliti sadar bahwa tidak akan pernah ada satu hal pun yang sempurna, 

namun inilah hasil dari rangkaian proses yang dilalui oleh peneliti untuk berusaha 

membuat skripsi yang baik. 

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

o Terimakasih yang paling utama dan tak terhingga peneliti ucapkan pada 

ALLAH SWT., karena-Nya lah peneliti tetap diberikan Iman serta Taqwa 

dan juga perlindungan, kekuatan, kesabaran, semangat. 

o Pertama, kedua, dan ketiga peneliti ucapkan terimakasih serta sampaikan 

rasa hormat pada Mamah tercinta, tersayang dan terkasih (Nining), 

seorang wanita yang telah melahirkan, merawat, mendidik, memotivsi 

serta mendo’akan peneliti. 

o Ucapan terimakasih serta sampaikan rasa hormat pada Ayah tercinta, 

tersayang dan terkasih (Drs. Akmal).seorang lelaki yang menjadi inspirasi 

peneliti selama ini dan yang telah merawat, mendidik, memotivasi serta 

mendo’akan peneliti. 
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o Terimakasih terucap pula kepada seorang Kakak yang peneliti sayangi dan 

hormati (Irmanita Wulandari, S.E.) dan juga seorang adik yang peneliti 

sayangi (Safik Firmantoro) yang selalu memotivasi dan mendo’akan 

peneliti hingga skripsi ini selesai. 

o  Seluruh sanak saudara keluarga besar Kebumen dan juga keluarga besar 

Lampung (Liwa) yang selalu memberikan motivasi pada peneliti. 

o Bapak Dr. Endang Sumachdar, S.E., M.M. selaku pembimbing dan dosen 

yang selalu memotivasi, mengkritik, memberi saran hingga skripsi ini 

selesai dan juga yang menjadi inspirasi peneliti. Terimakasih banyak Pak. 

o Bapak Dr. Tendi Haruman selaku Ketua Program Studi Manajemen S-1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

o Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manjemen Universitas Widyatama Bandung 

o Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

o Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung 

o Dosen pengajar yang telah menjadi inspirator : Ibu (Lasmanah, Siti 

Komariah, Neuneung, Nia Kaniawati, Sri Astuti, Shinta Dewi) dan Bapak 

(Tendi, Endang S, Zulganef, Dwi M, Titto, Salim, Surachman) 

o Seluruh dosen pengajar di Fakultas Bisnis dan Manajamen khususnya, dan 

dosen pengajar di Universitas Widyatama umumnya. 

o Sahabat-sahabat terhebat “Brudak’s 2006” : Ryan Hadian n’jum, Dessy 

echi bubu, Byan Hermawan, Annisa Icha, Nadine N’din, Janet anet, Fazar 

Chodet, Dani Vido, Ikbal Ibank, Martina Mamih, Ika Setiowati, Fery Fey, 

Bayu Permana, Giovan Komeng, Tito Baskara. 

o Terimakasih untuk Nisa Setyoratri (Ade) yang selalu memberikan 

motivasi dan juga sedikit pengertiannya selama penulisan skripsi ini. 

o Kawan-kawan di Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) periode 2008 – 2009. 
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o Kakak-kakak 1999 - 2004 di Lembaga Kemahasiswaan yang memberikan 

ilmu keorganisasian dan ilmu kepemimpinan selama ini : k’Thomas, 

k’Boim, a’Agieb, a’Ivan, a’Gilung, a’Gungun, a’Wisnu dan lainnya. 

o Kawan-kawan manajemen konsentrasi Finance’06 : Ryan, Gepe, Adoy, 

Farisa, Mamet, Canti, Cicis, Rany, Epul, Tyas, Arya, Aip, Adi, Bukhary, 

Fajar, Novan, Joujou, Hendy, Obertha, Martha, Aviv, Hany dan kawan-

kawan kelas dari semester 1 hingga semester 7 serta kawan-kawan 

Manajemen 2006 lainnya. 

o Kawan-kawan di kepanitian : MASA 2006 Ideoritmic, PEMILU-KM 

UTAMA 2009, PPK & MABIM 2009, Divisi Medik 2009. 

o Kawan-kawan tim Futsal Manajemen’06 (M-06) : Made, Kemal, Roni, 

Epul, Fadli, Heickal, Pirman, Hilman, Topan, Angga, dll., dan tim sepak 

bola GALIA FC. 

o Seluruh karyawan di lingkungan Universitas Widyatama. 

o  Petugas parkir, kebersihan, perawat ruangan, LB, masjid dan keamanan di 

lingkungan Universitas Widyatama. 

o Dan pihak-pihak lainnya yang tidak tetulis disini, yang selama ini telah 

memberikan motivasi, do’a dan bantuannya.  

Tidak lupa terucap terimakasih kepada diri pribadi, yang telah 

semangat, kuat, sabar, dan selalu fokus dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakathu 

 

Bandung, Januari 2010 

 

Andra Febrianto 

 


