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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, 

karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Cash Position terhadap Kebijakan Dividen”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini dengan harapan 

dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

dividen dan masukan bagi calon investor maupun investor dalam menentukan 

investasinya pada perusahaan sesuai dengan kebijakan dividen yang 

diinginkannya, serta memberikan ide pengembangan bagi penelitian 

selanjutnya.  

Penyelesaiian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Bapak Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan 

kemudahan selama penulis menyelesaikan studi. 
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2. Ibu Retno Widowati PA., M.Si., Ph.D selaku Kepala Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah 

memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi. 

3. Ibu Dr. Arni Surwanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses 

penyelesaian skripsi ini.  

4. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Dosen 

Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan. 

5. Bapak Tugiman, S.Pd dan Ibu Sugirah selaku orangtua dari penulis serta 

saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 

perhatian dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan studi. 

6. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, 

bantuan, kemudahan, dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Sebagai kata akhir, kebenaran selalu milik Allah SWT sementara 

kesalahan selalu dari hambaNya, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian 

selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini.  

 

Yogyakarta, 18 Agustus 2016 

  

Laili Sofia Rahman 

 


