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KATA PENGANTAR 

  

 

 Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Nilai Komponen-Komponen Arus Kas dan Peluang Investasi 

terhadap Pembagian Dividen Tunai” yang merupakan salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sarjana Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis 

banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan baik berupa dukungan moril, materil 

dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan 

rasa hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan 

pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj Koesbandijah Abdoel Kadir, A.K, S.E., M.S., A.k., selaku 

Ketua Yayasan Universitas Widyatama. 

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

Widyatama. 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 iii  

6. Bapak R. Wedi Rusmawan K.S., S.E., M.Si., Ak., selaku Sekertaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Universitas Widyatama atas bimbingan dan 

bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama kuliah untuk menghadapi masa 

depan yang lebih baik. 

8. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, atas cinta dan kasih 

sayang, dukungan, doa, segala pengorbanan, perhatian dan segala yang telah 

diberikan dalam membesarkan dan mendidik sampai penulis dapat 

menyelesaikan kuliah, ini semua untuk mama dan papa. 

10. Adik-adikku yang aku sayangi, atas semua dukungan dan doa. 

11. Nenek, Kakek (Alm), semua saudara dan keluarga besarku, terutama buat 

Bunda, Nyonyo, Ade Lena, Jojo tercinta atas bantuan, doa dan segala bentuk 

dukungannya. 

12. Teman-teman seperjuanganku sewaktu kuliah: Deasy, Ika, Wida, Icha, Novi, 

Ijo, Gagan, teman kelas D semester pertama angkatan 2003, semua asisten 

dosen tahun 2006 dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan. 

13. Teman–teman SMA yang selalu ada untuk memberikan bantuan, buat Uwie, 

Wela, Dea, Ikok, Lirih, Aji, Andri, Afdal, Firman. Panitia Plasma ’06, serta 

Panitia KKL ’06 khususnya Ratna. dan yang lainnya atas semua dukungan 

yang telah memberiku semangat selalu.  

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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  Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

Bandung, Agustus 2006 

 

 

 

                                                                                                     (Olivia Husay) 


