KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikun warahmatullah wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan
rahmat dan karunia-nya kepada peneliti, sehingga penuls dapat menyelesaikan
skrispsi ini dengan judul “ Pengaruh Kinerja keuangan , Ukuran perusahaan
dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada
Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar
di BEI Periode 2013-2017)”.
Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mercu Buana, Meruya.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan serta
pengalaman. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihakpihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :
1. Orang tua terkhusus Ibu, Bapak, Abang, Kakak Ipar, Adik dan seluruh
keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan
moral dan material yang tiada henti-henti nya kepada penulis serta
memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
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2. Bapak Drs. Suharmadi, Ak., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan
nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.
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. Sahabat-sahabat saya, Dwi Afryani, Siti Nurhayati, Yuli Wulandari, Elfira
Yunita, Dinda Ayu Pratiwi dan Indah Cahyani. Terima kasih telah
memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti, saling berbagi ilmu,
berbagi cerita dan saling mendukung untuk kebaikan, serta banyak
kenangan senang atau susah yang telah kita lewati.
7. Manajemen Denpoo Service Center terutama Ibu Siti Aminah dan divisi
Customer Service. Terima kasih atas dukungan dan izin untuk mengikuti
bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman – Teman jurusan akuntansi 2014 kelas siang dan kelas pagi
Universitas Mercu Buana, terima kasih untuk semuanya.
9. Perpustakan Universitas Mercu Buana yang telah menyediakan buku –
buku dan materi penelitian dalam penyusunan skripsi.
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10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu (saudara, kerabat
dan teman – teman). Terima kasih untuk semuanya telah mendoakan,
mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dari penulisan
skripsi ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila
dalam penulisan skrispi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini
dapat bermanfaat, sert menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan
pembaca bagi umumnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 12 Juli 2018

(Niken Rahayu Wardani)
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