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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucap syukur, penulis memanjatkan puji ke hadirat  Allah SWT 

yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi 

kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi 

Muhammdad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutNya yang setia 

sampai akhir zaman. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan 

Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014)” ini disusun untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen 

secara parsial dan simultan, untuk referensi pada masa yang akan datang sebagai 

pengembang ilmu dalam lingkup akuntansi khususnya akuntansi keuangan, serta 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana tingkat 

Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho, berkat, rahmat, kesabaran, 

ketawakalan, dan limpahan kasih sayang-Nya kepada penulis, serta 

mendengar setiap doa dari penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 

2. Kedua orang tua tersayang, Bapak Dindin Mulyadi dan Ibu 

Lisnawati yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, 

dukungan baik moril maupun materil, dan arahan, serta menjadi 

motivator bagi penulis.  
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3. Adik tersayang, Mihfa Haikal Dindailis yang selalu memberikan 

support dan doa serta menjadi penyemangat bagi penulis. 

4. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., CA. selaku 

pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan 

waktu dan pikiran, serta dengan sabar membimbing, memberikan 

pengarahan, dan selalu memberikan saran yang berarti bagi penulis. 

5. Ibu Hesty Juni Tambuati Subing, S.E., M.Ak. selaku dosen 

pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi ini yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran, memberikan motivasi, saran, dan 

pengarahan yang bermanfaat bagi penulis. 

6. Bapak Dr., R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. dan 

Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi ini serta 

memberikan pengarahan kepada penulis selama pengujian skripsi ini.  

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. sebagai Rektor 

Universitas Widyatama, Ibu Prof. Dr. Davidescu Cristiana V.M., M.A 

selaku Wakil Rektor I Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Universitas Widyatama, Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. 

selaku Wakil Rektor II Bidang Operasional Universitas Widyatama, 
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9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama beserta 

jajarannya. 
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Universitas Widyatama, yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis sejak awal semester hingga sekarang. 

11. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan karyawan 

Universitas Widyatama lainnya yang telah memberikan bantuan serta 

pelayanan yang baik kepada penulis. 
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Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Besar 

harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, dosen, 

perusahaan, maupun peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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