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KATA PENGANTAR 

 

 
 Alhamdulillahirabbil’aalamiin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi 

Muhammad Saw, keluarga serta para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti jejak 

beliau hingga akhir zaman. 

 Atas Rahmat dan Hidayat Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Survey Pada Perusahaa Sektor Property 

dan Real Estate Yang Berada Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013).” 

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang guna 

memperoleh gelar Magister Akuntansi pada program Magister Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

dalam penelitian selanjutnya. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada kedua orang tua penulis atas segala curahan kasih sayang baik secara 

moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran memberikan 

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Teruntuk 

Mamah dan Bapak terima kasih atas segala doa restunya yang selalu memberikan 

yang terbaik bagi penulis. 
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Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

kepada: 

1. Dr. R Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak dan Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak. 

selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu, 

pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

2. Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si., Ak, CA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

3. Dr. R. Wedi R. Kusumah, SE.,M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

4. Prof. Dr. H. Karhi Nisjar Sardjudin, M.M., Ak., selaku Ketua Program Magister 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

5. Dr. Rita Yuniarti, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Magister 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

6. Prof. Dr. H. Ach Djuaeni Kadmasasimita, SE., M.Ec., dan Dr. Harry Suharman, 

SE., M.S., Ak., CA., selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan 

waktunya untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

7. Seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama 

penulis menempuh pendidikan. 

8. Seluruh Staf Administrasi, Staf Perpustakan, dan Petugas Sekretariat program 

studi Magister Akuntansi yang telah membantu kelancaran pendidikan penulis. 

9. Rekan-rekan program Magister Akuntansi angkatan I untuk semua masa 

perkuliahan yang indah. 

10. Suami, Kakak dan Adik penulis yang tercinta atas dorongan semangat serta doa 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang 

berlipat ganda kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan semua 

pihak yang berkepentingan. 

 

Bandung,  Juni 2015 

 

                    Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




