
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

dan Pengasih, atas segala rahmat, bimbingan dan pertolongan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya akhir ”Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur 

Modal dan Ukuran perusahaan terhadap Nilai perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan 

Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2016”. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebahagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada 

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 
 
1. Dr. Augustina Kurniasih, ME selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari 
awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 
 

2. Dr. Endri, SE., ME selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah 
memberikan koreksi dan arahan untuk penelitian. 
 

3. Matrodji H. Mustafa, MBA, Ph.D selaku Dosen Penguji pada sidang tesis 
yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi untuk tesis ini. 
 

4. Dr. Hadri Mulya, SE., M.Si selaku Ketua Dewan Penguji tesis atas masukan 
dan koreksi untuk penyempurnaan tesis ini. 
 

5. Dr. Aty Herawati, M.Si., CFRM, selaku Ketua Program Studi Program 
Magister Manajemen Universitas Mercu Buana 
 

6. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Mercu Buana 
 

7. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 
 

8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan staff administrasi Magister Manajemen 
Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu, motivasi dan 
pengetahuan yang luas 
 

9. Teman-teman di program Magister Manajemen Universitas Mercu Buana 
yang telah turut serta dalam bertukar informasi dan pengetahuan, 
pengalaman profesi, semangat pantang menyerah selama masa kuliah. 
 

10. Pimpinan PT Petrolog Indah - Jakarta dan PT Petrolog Harapan Abadi 
Semesta – Batam, serta rekan kerja yang telah memberikan dukungan dan 
motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 
 

11. Ibunda R. Manurung dan Ayahanda P. Sinurat, istri  tercinta Nelly Juliana 
Siahaan S.Sos., dan anak-anakku Bonifasius Sinurat, Raymondus Kevin dan 
Theresia E. Febrin Sinurat, yang memberikan  semangat, dukungan dan doa 
yang tak pernah putus serta kasih sayang untuk penulis. 
 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 
memberikan berbagai bentuk dukungan untuk penulis. 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih sumber segala kebaikan dan karunia 

membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat-Nya bagi kita semua.  Kritik 

dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan penelitian ini, senantiasa 

penulis terima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih bagi para pihak; investor, para analis keuangan, akademisi dan juga 

masyarakat yang menekuni bidang keuangan dan investasi khususnya di 

perusahaan property dan real estate di Indonesia.    

 

Jakarta,  Oktober 2018 

Penulis,  

 

 

Hasiholan Sinurat    
 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




