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 dalam menyelesaikan skripsinya. Tidak lupa shalawat
serta salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi Muhammad SAW beserta para
sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi
berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan
Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2012-2016)” disusun sebagai salah satu syarat ujian kelulusan
sarjana Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Pada hakekatnya penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh
dari sempurna,

mengingat

adanya

keterbatasan dan ketidaksempurnaan

pengalaman serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, masukan
serta kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis demi
sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung
dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi baik secara langsung maupun
tidak langsung, khususnya kepada:
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1. Bapak M. Alan Jayaatmaja, H., S.E., MM., Ak., CA selaku dosen
pembimbingan terbaik yang telah memberikan penulis begitu banyak
kesempatan, waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberikan
masukan, nasihat, dan saran selama penyusunan skripsi dengan penuh
kesabaran.
2. Hesty Juni Tambuati Subing, S.E, M.Ak. selaku dosen pendamping yang
banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, selalu siap untuk
diajak diskusi kapanpun, dan mendengarkan keluhan penulis selama proses
penyusunan skripsi.
3. Ibu Sugiartiningsih, DR., S.E., M.Si. selaku dosen wali yang selalu
memberikan nasihat perihal perkuliahan.
4. Yang terhormat, Bapak Islahuzzaman, Dr., H., S. E., M. Si., Ak., CA selaku
Rektor Universitas Widyatama.
5. Yang terhormat, Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak.,
CA. dan Ibu Rita Yuniarti,Dr., S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan dan
Wakil Dekan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Widyatama.
6. Yang terhormat, Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua
Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
beserta jajarannya.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu
serta wawasan kepada penulis.
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8. Biro kemahasiswaan, staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan
karyawan Universitas Widyatama lainnya yang telah memberikan bantuan
serta pelayanan yang baik kepada penulis.
9. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak
pernah henti serta motivasi yang membantu penulis untuk segera
menyelesaikan skripsi.
10. Teteh dan adik tersayang yang memberikan dorongan agar segera
menyelesaikan skripsi.
11. Bellinda Trie R., Ria Ardiani, Si Kembar Una dan Ina yang selalu
membantu

dalam

memberikan

materi untuk

bahan skripsi dan

bimbingannya terima kasih.
12. Kabinet Pemerintahan Mahasiswa 2016-2017 yang selalu setia menghibur
agar penulis tidak pusing kepada puput, bintang , aghfie, risky, dan fahry
terima kasih atas dukungannya, dan segera menyusul sidangnya untuk
bintang, fahry, aghfie, dan untuk risky segera selesaikan kuliahnya.
13. Staf Departemen Agama PeMa 2016-2017 yang selalu menanyakan kapan
sidang, kepada Yasmin, nurul abdan, hanna semangat kuliahnya dan segera
menyusul wisuda serta semangat untuk organisasinya.
14. Teman-teman Bolang seperjuangan dari awal kuliah sampai skripsi bareng
yang memberi motivasi agar sidang lebih awal kepada devira, indah, indri,
yuni, dea, tiar, dan desi.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
Penulis mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan satu persatu.
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Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan hidayahNya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi. Besar
harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, dosen,
perusahaan, maupun peneliti selanjutnya. Semoga penulisan skripsi dapat
bermanfaat bagi semua pembaca.
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Desta Syalwini

