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Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, buat 

segala berkat dan pertolongan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap Pembagian 

Dividen Tunai”  pada 20 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian Akhir 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama 

Bandung. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak 

dalam penyempurnaan skripsi ini.  

Terima kasih untuk Papaku dan Mamaku tersayang. Atas cinta kasih 

terindah dan doa tulus yang kalian curahkan kepadaku dan buat setiap 

kepercayaan akan kemampuan penulis bahkan ketika penulis mengalami kesulitan 

sekalipun. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama 

proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Rasa terima kasih yang 

mendalam ini penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan serta pengarahan dari awal sampai akhir dengan sabar 

selama penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 



 

 

4. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi S-1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang berharga. 

8. Seluruh petugas perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam mencari bahan kuliah dan penyusunan skripsi yang penulis 

perlukan. 

9. Seluruh petugas BEJ yang telah memberikan informasi dan data-data yang 

diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Abang dan adiku tersayang ( Janchrisdo, Janrobien dan Pance ) makasi atas 

doa, dukungan, support setra kasih sayang yang tulus yang kalian berikan 

kepada penulis. I Love You so much. 

11. Kakak, abang, dan keponakanku yang lucu (K”Listi, B”Payung, dan 

jessicha)dan seluruh keluarga yang terkasih yang telah banyak memberikan 

dukungan, doa yang tulus, kasih sayang serta perhatian kepada penulis. 

12. Abang Rudyanto Saragih T, yang tersayang yang telah memberikan dukungan, 

doa, waktu serta kesabaran selama penyusunan skripsi ini.  

13. Teman terdekatku di kampus : Erwin Wijaya, Leo F.C., Rohayaty M, Rosida, 

Stephanie, Ko Andi, Stephanie K.I. terima kasih kalian telah jadi bagian 

hidupku selama ini.  

14. Teman seperjuangan Neneng, Renova, Setiawati, Thia, Mina, Meyriani, 

Sugihartanti dan Dedi makasi atas bantuan, dukungan dan doanya.  

15. Teman-teman angkatan 2004 ( Widia, Meti, Yuli, Irene) makasi ya kalian 

selalu memberikan semangat serta dukungan buat penulis. 



16. Adikku Lia, terima kasih atas dukungan penuh pada penulis selama 

pembuatan skripsi. 

17. Semua teman-teman gereja yang selalu memberikan semangat dan doa kepada 

penulis. 

18. Teman dekat dirumah : Iren, Riama makasi atas doa dan dukungan yang 

senantiasa kalian berikan kepada penulis. 

19. Dan semua pihak yang tdak dapat disebutkan satu per satu, semoga dukungan, 

doa, perhatian dan kasih sayang serta bantuan yang diberikan selama ini 

kepada penulis mendapat berkat dari Jesus Christ. 

 
Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus Memberkati. 

 

Bandung, Desember 2007, 

Penulis, 

 

 

(Ita Rosenni Damanik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


