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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

adn hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Good Corporate Governance dan 

Leverage terhadap Kebijakan Dividen. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna 

mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, sokongan, 

semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan 

hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M. EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M. Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1  Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Ibu Hj.Elisanovi,SE,MM.Ak,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan 

membimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan saran yang telah 

ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini dilakukan sampai terlaksananya ujian 

Munaqashah. 
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5. Bapak Almasri,DRS.M.SI selaku Pembimbing Akademis yang telah bersedia 

memberikan nasehat-nasehat dalam seluruh pelaksanaan perkuliahan. 

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, seluruh pegawai dan karyawan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis dalam segala urusan surat-menyurat. 

7. Teristimewa kepada Ayahanda Alm.Sukdiman dan Ibunda Ermawati yang telah 

memberikan cinta, kasih dan sayang serta pengorbanan bagi penulis selama 

melaksanakan pendidikan sehingga selesai perkuliahan ini, dan telah banyak 

berkorban material maupun nonmaterial serta doa yang begitu tulus untuk ananda. 

Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

ananda dan semoga Ayahanda dan Ibunda selalu diberi kesehatan, umur yang 

panjang, rezeki yang berlimpah dan kebaikan di dunia sampai akhirat, Aamiin. 

8. Kakak Tersayang Syarifullah hamid,Dan tersayang Adik Tika Hanafiah,dan Naqli 

Zakwan Aniq, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan 

dukungan untuk kesuksesan penulis. Terimakasih atas semua kasih sayang yang telah 

diberikan.. 

9. Sahabat- sahabat baik seperjuangan khususnya Anissa hanifah Rahman , Desi Susanti, 

Hadana Ulfanur, dan Semua teman-teman, terimakasih selama ini telah memberikan 

doa dan dukungan yang tulus. Terimakasih sudah membantu dan menemani penulis 

dalam proses pengambilan data. 

10. Seluruh teman-teman Akuntansi lokal C dan Konsentrasi Akuntansi Manajemen C 

angkatan 2013 yang saling mendukung satu sama lain dalam menempuh pendidikan 

dibangku kuliah. 

11. Seluruh teman Jurusan Akuntansi angkatan 2013 Unveristas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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12. Seluruh teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Reginal II BPJS 

Kesehatan,Pekanbaru. 

13. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tengganau Kecamatan 

Pinggir Kabupaten Bengkalis angkatan XXXIX tahun 2016. 

14. Seluruh semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah 

memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal 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. 

 

 

Pekanbaru, 10 November 2016 

Penulis, 

 

Jeny Dierka Prastantia 

Nim. 11373200625 

 

 


