
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat,  

karunia terutama kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:  “Pengaruh Leverage, 

Likuiditas, Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Firm Size terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.” 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menempuh ujian Program Strata-1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulisan dan telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pembuatan skripsi 

ini. 

Skripsi ini benar-benar karya penulis atas arahan dari berbagai pihak yang 

membantu. Oleh karena itu penulis bertanggung jawab atas isi skripsi ini. 
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menyusun skripsi ini. 
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4. Ibu Suskim Riantani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan 

saran kepada penulis serta terima kasih atas kesabarannya membimbing 

penulis selama ini sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoelkadir, S.E., M.S., AK., (Alm) 
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9. Ibu Yenny Maya Dora, S.T., M.M. selaku dosen wali selama awal masa 

perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Terima kasih banyak atas bantuan, 

arahan, saran selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi 

ini. 

10. Seluruh Dosen, asisten, staf pengajar Fakultas Bisnis Manajemen dan 

seluruh staf administrasi serta seluruh karyawan Universitas Widyatama, 



yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah memberikan bekal 

pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

11. Seluruh staf akademik, LDE, administrasi, prodi, staff biro kemahasiswaan 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan 

dan dukungannya dalam menjalani perkuliahan dengan baik. 

12. Bapak John dan Ibu Gusni selaku dosen penulis. Terima kasih telah 

membantu penyelesaiannya skripsi ini. 

13. Sahabat terdekat penulis Diyah Ayu Viviani dan Fadilah Soraya Alhamid. 

Terima kasih banyak telah banyak membantu, menyemangati dan 

menghibur penulis saat mengalami masa sulit serta menjadi sahabat dekat 

penulis selama bertahun-tahun, semoga persahabatan kita terjalin terus. 

14. Orang terdekat penulis Fakhrizal Maulana, S.P Terima kasih telah 

menemani penulis dalam suka maupun duka dan selalu memberikan 

dukungan serta memahami penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman terbaik penulis Erwinsyah Yudha Armada yang selalu 

mendengarkan penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Ipa 2 angkatan 2012 teman seperjuangan tiga tahun penulis di SMA 
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17. AFFES Team: Silvia Felita Wanti S.E., Erika Puspitasati Effendi S.E yang 

telah lebih dulu wisuda. Fani Anggita, S.E yang telah terlebih dahulu 

sidang. Adhitya Sofyan yang sedang sama-sama berjuang. Terima kasih 

banyak atas segala bantuan dan semua informasi, dukungan selama ini 

baik selama melakoni kegiatan perkuliahan serta masa penyusunan skripsi. 

18. Teman-teman penulis dari angkatan 2014 Hesti Andayani, Ivan 

Apriansyah, Gesti Peribadi Purma, Indri Melanda, Moch. Zen Reza 
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telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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