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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulilahhirabbil”alamin, segala puji dan sykur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan 

kasih saying-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “PENGARUH CASH POSITION  (CP), DEBT TO EQUITY RATIO 

(DER), RETURN ON ASSETS (ROA), CURRENT RATIO (CR) DAN NET 

PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) 

(Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” sebagai 

salah satu persyaratan penyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Manajemen pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

sang pembawa risalah Islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nannti. 

 Penulis menyadari bahwa selama penyusunan Skripsi ini banyak mengalami 

hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan 

bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk 

itu secara khusus mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada: 

1. Kedua Orang Tua saya Ayahanda tercinta bapak Erdison dan Ibunda tercinta Ibuk 

Helfidawati, terima kasih yang tak terhingga untuk segala do’a yang tak pernah 

berhenti mulai dari saya lahir sampai selamanya. Saya akan berusaha semaksimal 
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mungkin menjadi orang yang sukses dan menjadi anak yang berbakti selamanya 

sampai akhir hidup saya hanya untuk dapat membahagiakan kedua orang tua 

saya. Terima kasih banyak Ayahanda dan ibunda yang selama ini telah merawat, 

menjaga, membesarkan, membiayai pendidikan saya sampais selesai kuliah dan 

terima kasih atas dukungan, do’a yang tidak pernah putus sampai saat ini,serta 

kesabaran kalian yang luar biasa semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada 

dalam Naungan Ridho Allah SWT. 

2. Bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,S.Ag,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr.Drs.H.Muh Said,HM,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Dr.Leny Nofianti,MS,SE,M.Si,Ak selaku WakiL Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Dr,Juina,SE,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr.Amrul Muzan,SHI,M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Ainun Mardiah.SE.MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Ibu Irien Violinda Anggriani,SE,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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9. Ibu Ratna Nurani,SE,MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membantu, mengarhakan, membimbing dengan penuh kesabaran dan ke ikhlasan 

serta memberikan saran kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak Masteven Romus,SE,MM,Ak Dosen Konsultasi Proposal yang telah 

meluangkan waktu,membantu dan memberikan saran yang terbaik untuk penulis. 

11. Terimakasih kepada abang kandung saya Yogi Arbai’n S.T serta adik – adik saya 

tercinta Rahmah Sakinah dan Ridwan Firdaus yang telah menyemangati dan 

mendo’akan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kedepannya kita semua 

diberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam hal apapun. 

12. Terimakasih kepada kakanda Rio Zulkifli yang telah menyemangati dan 

menasehati dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta membantu setiap 

permasalahan dalam tugas akhir ini. 

13. Terimakasih kepada teman–teman ku Road to Jannah angkatan 2014 Mayang 

Ningrum, Maria Ulva, Yosi Amelia, Widya Ariska, Endang Suryani berseta 

suami Khairullah. Yang telah saling mengingatkan satu sama lain, yang bersama–

sama berusaha dan berjuang dari semester pertama kuliah sampai telah 

tercapainya gelar SE. Semoga kita semua terus bisa menjalani persahabatan ini 

hingga akhir jalan menuju Surga. 

14. Terimakasih kata terkhusus untuk grup Bismillah, grup yg selalu kocak dan saling 

mengingatkan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

15. Terimakasih kepada Rani Nurfazila yang memberikan motivasi dalam pembuatan 

Skripsi ini. 
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16. Terima kasih kepada teman – teman lokal G manajemen yang memberi semangat 

dan saling mengingat perjuangan Skripsi ini. 

17. Terima kasih kepada teman – teman KKN Desa Seberang Sungai yang tidak bias 

disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa. 

Setiap jerih payah dan doa yang kita lakukan pasti akan membuahkan 

hasil, jika kita sadar akan nikmat Allah SWT untuk setiap makhlukNya. Akhirnya 

kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi 

kelimpahan rahmat, hidayah dan murah rezeki serta memberikan kemudahan bagi 

kita semua dalam melaksanakan kebaikkan dan amal sholeh Amin. 

Waalaikumsalam.Wr.Wb 

       Pekanbaru, 9 September 2018 

       Penulis 

 

 

       Annisa Fitri 


