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KATA PENGANTAR 

 

 

Asslamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan kasih sayang-Nya yang tiada 

batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul  

“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Growth, Ukuran Perusahaan 

(Firm Size) dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Dividen Pada  

Perusahaan  LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Shalawat serta salam penulis 

sampaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam, keluarga dan 

sahabat serta pengikutnya yang telah istiqomah dalam menjalankan syariatnya 

hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan, baik dari penulisan maupun pembahasan yang disajikan. Oleh sebab 

itu penulismengharapkan kritik serta saran dari pembaca, agar dapat dicapai 

kesempurnaan dalam penulisan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam 

penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 

1. Kedua orang tua yang paling saya cintai yaitu Ayahanda Mislan dan 

Ibunda Sonah yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang selalu 
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mencurahkan perhatian, bimbingan, nasihat, dukungan serta doa tiada henti 

kepada penulis. 

2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 

4. Bapak Dr. Mulya Sosiadi, SE. MM. AK.CA selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 

5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Penasehat Akademis yang 

selalu memberikan nasehatnya untuk selalu giat dalam belajar. 

6. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia 

meluangkan waktu, untuk memberikan ide, saran serta nasehat agar selalu 

gigih dalam hal apapun termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak /Ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu dan nasehatnya. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 

9. Terimakasih yang tidak terhingga buat seluruh keluargaku tercinta. Atas  

kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi dan dukungan materil yang telah 

diberikan. 

10. Sahabat-sahabatku seperjuangan alumni D3-Manajemen Perusahaan UIN 

SUSKA RIAU Tahun 2013 dan semua teman Manajemen Keuangan A 

yang selalu menemani dalam menjalankan kuliah ini. 
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11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi  

ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

perubahan kaya ini.Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya. 

Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

       Pekanbaru, Januari 2018 

        Penulis  
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