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KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang 

Bertahta dalam kerajaan surga, karena atas hikmat, kuasa dan kehendak-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

PROFITABILITAS NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON 

EQUITY (ROE), DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP 

KEBIJAKAN DIVIDEN” (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)“. Adapun penulisan 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang 

bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini,penulis juga berharap 

bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun 

pembaca.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada :  
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1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup 

penulis dengan segala karunia dan perlindungan-Nya, penulis diberikan 

hikmat, akal budi, dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik dan juga penulis dapat merasakan hidup yang indah didalam 

nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih.  

2. Teristimewa penulis sampaikan kepada Almh. Mama Elina Sabo, tercinta 

dan Papa Yem Manarante SH tersayang yang selalu menyayangi dan 

mencintai serta mendoakan penulis dengan tulus dan ikhlas, memberikan 

semangat dan motivasi baik moril ataupun materil yang tak terhingga dan 

menjadi sosok orang tua sempurna di mata penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan tepat pada waktunya (Terima kasih Mah, Pah... Ini 

hadiah dari Nolbert buat mamah papah, semoga mamah papah bangga 

dengan apa yang Nolbert bisa berikan ini dan selalu dalam perlindungan 

Tuhan... Amin ).  

3. My Brother and sisters (Gyan, Cyntia, dan Rut) yang telah mendukung, 

mendoakan, dan  memberikan canda tawa sebagai penyemangat bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adik-adik, rajin-rajin belajar 

ya… demi kebahagiaan mamah dan papah.  

4. Bapak Drs. Suharmadi, M.Si., MM., Ak dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya serta memberikan masukan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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5. Bapak. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM  selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan studi di Universitas Mercu Buana tercinta. 

6. Bapak. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

7. Bapak. Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi S-1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis 

selama melaksanakan kuliah.  

9. Seluruh Staf perpustakaan dan Administrasi yang telah memberikan 

bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.  

10. Sulasriani J R Patampang, terima kasih atas doa, spirit,  kasih sayang serta 

waktu yang kau berikan kepada penulis sehingga penulis bersemangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. “ Thank’s a lot.. I’ll always love now and 

forever..” Amin. 

11. Seluruh anggota Jemaat GMAHK Jelambar yang selalu mendoakan dan 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Semua orang yang penulis kenal dan tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu “ Raih dan gapailah semua cita-cita mu”.  
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 Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

melimpahkan kasih dan karunianya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan 

yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semua pihak.  

 

Jakarta, Februari 2018 

Penulis 
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