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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis selalu panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya berupa iman, islam, dan 

kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga kita selalu mendapat hidayah-Nya sehingga kita tergolong dalam orang – 

orang yang berada dalam jalan yang diridhoi bukan jalan yang di murkai. Aamiin. 

Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW, atas rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen, 

Kepemilikan Institusional, Struktur Aset, dan Laba Ditahan terhadap 

Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, 

bantuan, bimbingan, nasihat, semangat dan motivasi dari berbagai pihak selama 

proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Riman dan Ibu Nurlaelah), kakak, dan 

adik yang telah memberikan cinta, kasih sayang, semangat, doa, dan 

dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis serta bantuan moral 

dan material yang tidak terhitung lainnya. 

2. Ibu Minanari SE., M.Si., selaku dosen pembimbing. Terimakasih yang 

sebesar-besarnya telah memberikan waktu, bimbingan, saran, semangat, 

pengetahuan, dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat kepada 

penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 
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4. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Seluruh sahabat seperjuangan Program Studi Akuntansi : Rusti, Reny, 

Tika, Mia, Lia, Ayu, Aspuri, Deiry, Novi, Rina, Rian dan yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan selama menuntut ilmu di 

kampus tercinta. 

8. Rudi Gunawan yang selalu memberikan dukungan serta meluangkan 

waktu untuk memberikan semangat dan doanya kepada penulis. 

9. Keluarga besar PT. BNG Consulting, terimakasih atas perhatian dan waktu 

yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh  pihak  yang  tidak  bisa  penulis  sebutkan  satu  persatu,  

terimakasih banyak atas bantuan, motivasi serta doa dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umunya. Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon 

maaf apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. 

  

Jakarta, 26 Februari 2018 
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