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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam 

semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, 

sahabatnya, dan hingga kepada para umatnya. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis di Universitas Mercu Buana Jakarta. Judul yang telah penulis ajukan dan telah 

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing adalah “Analisis Pengaruh Return On 

Investment, Earning Per Share, Cash Ratio, dan Debt to Equity Ratio terhadap Cash 

Dividend Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks KOMPAS 100 di Bursa 

Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015”. 

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan dan 

kekhilafan dalam hal metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal 

tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. 

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna 

memperbaiki kesalahan yang terjadi. 

Dalam menulis skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan 

semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menghaturkan banyak 

terimakasih kepada pembimbing yang terhormat yaitu Bapak Dr. Ir. Sugiyono, M.Si 

yang telah memberikan waktu luangnya, tenaga, pikiran dan dengan sabar 

membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, tidak 

lupa penulis haturkan terimakasih juga kepada : 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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4. Drs. Suharmadi, Ak., MM., M.Si., CA selaku Ketua Penguji sidang skripsi 

Universitas Mercu Buana. 

5. Staf dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi. 

6. Staf Tata Usaha Universitas Mercu Buana yang telah banyak membantu 

kelancaran selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi. 

7. Mamah dan Bapa atas jasa-jasanya, do’a dan kesabaran yang tidak pernah 

lelah mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis 

semenjak kecil hingga saat ini. 

8. Aa, Maulana Galih Aruman yang sejak dari penulis kuliah sampai dengan 

lulusnya selalu mendukung dan memberi semangat. 

9. Adik dan saudara-saudara tercinta yang telah memberikan semangat dan kasih 

sayangnya kepada penulis. 

10. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. 

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya 

dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan 

peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan dan 

pemikiran kita. 

 

 

       Jakarta, September 2017 

         Penulis 

 

 

 Rizka Anesta Herdianti       
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