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KATA PENGANTAR 

 

       Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, 

berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, 

Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya 

yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman. Alhamdulillah, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Laporan Arus 

Kas Terhadap Pembagian Dividen Tunai” (Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Tetap dalam Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013)  yang 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala 

kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

Widyatama Bandung. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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4. Ibu Erly Sherlita, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

5. Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., M.M., Ak selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 

6. Staff  Pengajar  Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang 

memberi dan berbagi ilmu dalam kegiatan akademik di Universitas 

Widyatama Bandung. 

7. Seluruh Staf Karyawan yang membantu proses administrasi dalam kegiatan 

perkuliahan di kampus. 

8. Ibu (alm) dan Ayah yang dengan segenap hati selalu melimpahkan kasih 

sayang, doa, dan dukungannya. Haturnuhun.  

9. Oce, Eci dan Uwi yang selalu memberikan doa, dorongan, semangat dan setia 

menemani dalam canda, tawa, tangis, serta bahagia.  

10. Keluarga besar Bapak Sobandi terutama nenek yang selalu memberikan doa 

dan semangat serta bantuan baik moril dan materiil. 

11. Rekan-rekan kerja di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi 

Bandung, terimakasih atas doa dan dukungannya. 

12. Teman-teman satu angkatan, angkatan pertama kelas karyawan Universitas 

Widyatama Bandung yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan 

apapun. 
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13. Teman-temanku yang selalu ada dalam menjalani hari-hari yang kita lalui 

bersama dengan berbagi penuh tawa, tangis, dan emosi serta kasih sayang. 

Teman itu harus seperti rexona ”setia setiap saat”. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

       Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi 

kita semua, terimakasih kepada para pihak yang telah membantu. 

       Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya dapat 

memberikan manfaat yang lebih baik, khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. 

       Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang akuntansi. Terimakasih. 

 

Bandung, November 2015 
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