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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Segala puji dan syukur kepada Alloh Subhana wata’ala atas segala ridha, 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Dividend Payout 

Ratio. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan proses perjalanan 

yang panjang, yang membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, pikiran 

maupun biaya disertai kerja keras dan do’a. Adanya segala upaya dan dukungan 

dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan, dan saran serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:  

1. Keluarga, mamah, papah, dan teteh tersayang, terima kasih atas do’a, cinta 

dan kasih sayangnya serta dukungan moril maupun materil, perhatian serta 

pengorbanannya kepada penulis sejak dari kuliah sampai akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu R. Ait Novatiani, Hj, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing  

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga penuh 

dengan kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan, motivasi, 

petunjuk, nasehat serta arahan bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung, beserta jajarannya. 

4. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, beserta jajarannya. 

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi S1, 

beserta jajarannya. 
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6. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

7. Taufan Adhitia Wiguna, terimakasih untuk kesabaran, dukungan, motivasi, 

dan saran terbaiknya. 

8. Sahabat-sahabat. Idha, Nui, Sylfi, Ina, Ala, Mba Anggun dan Ninis terima 

kasih atas segala do’a, perhatian dan dukungan yang tiada hentinya kepada 

penulis. 

9. Tim belajar. Vica, Artha, Rara, Resty, Widdy, Teh Nesya, Teh Mira 

terimakasih banyak untuk dukungan dan semangatnya selama 2 tahun ini. 

10. Strategy & Planning Dept, Terima kasih untuk Pak Indra selaku Senior 

Manager yang selalu ikhlas meng-acc cuti demi skripsi beres, dan juga buat 

Vivi, Teh Git dan Bu Intan yang ga pernah bosen beri dukungan. 

11. Seluruh anggota UKM Bola Basket Universitas Widyatama.  

12. Dan kepada pihak – pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan penulis satu 

per satu, terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan dan penyelesaian 

skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari isi maupun cara penyajiannya. Mengingat  keterbatasan 

ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu perlu kiranya adanya 

koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca. Semoga skripsi 

ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.  Amien.... 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

 

           Bandung,  September 2015 
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