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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai rasa 

syukur atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada 

seluruh umat Islam. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan 

Dividen terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2014” disusun guna 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program 

Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia. 

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 

oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kelancaran serta kemudahan yang tiada 

henti kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala 

kenikmatan  dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis. 

2. Nabi Muhammad SAW, terimakasih atas syafaatnya yang diberikan kepada 

penulis. Sikap dan sifat beliau akan selalu menjadi panutan bagi penulis. 
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3. Abdul Jabar AB dan Ernawati sebagai orang tua penulis. Terimakasih atas 

kasih sayangnya, doa-doa yang selalu mama papa panjatkan serta 

perjuangannya dalam membesarkan dan mendidik penulis. Mama dan papa 

selalu jadi motivasi penulis untuk terus menjadi anak yang bisa dibanggakan. 

4. Nenek, terimakasih untuk semua nasihat-nasihat yang selalu diberikan, serta 

doa dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan hasil yang 

membanggakan. 

5. Abang dan dedek, terimakasih sudah selalu menyemangati dan  memotivasi 

penulis agar bisa membanggakan mama papa. Bahagia sekali mempunyai 

saudara seperti abang dan dedek. 

6. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi, 

terimaksih banyak prof atas semua bimbingan dan nasihatnya selama ini. 

Banyak nasihat- nasihat prof saat matakuliah metodologi penilitian hingga saat 

ini yang memotivasi penulis untuk terus maju dan disiplin serta percaya diri 

dengan diri sendiri. Bangga sekali bisa menjadi salah satu dari mahasiswa Prof. 

Hadri. 

7. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D Selaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam 

Indonesia. 

8. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si , selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 
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9. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com.(Si), Ph.D. Selaku Ketua Prodi 

Akuntansi serta segenap jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

10. Ahmad Rajif Diza Dila Ramadhan, selalu memberikan nasihat dan motivasi, 

mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, 

dan menyemangati penulis saat lelah, terimakasih banyak, rajif. 

11. Terimakasih Fita Alifta, Gita Berliana, Bening Larasati, dan Dita Hetynawati 

dan teman-teman bimbingan Prof. Hadri lainnya atas semua bantuan dan 

semangat yang kalian berikan. 

12. Teman-teman KKN unit 208 yaitu Ami, Mbak Vivin, Kiki, Mas Adit, Restu 

dan Inu, terimakasih kalian sudah memberikan bantuan dan semangat serta 

kenangan yang manis. 

13. Teman-teman Cantique Bingits (Gita, Fita, Nini) dan teman-teman Happy 

Together (Bening, Dita, Tina, Rina, Farah, Andri), terimakasih atas semua 

bantuan, doa dan dukungan kalian dalam menyelesaikan studi. Terimakasih 

juga untuk pelajaran hidup dan kenangan manis yang kalian berikan kepada 

penulis. 

14. Teman-teman Jojodut (Feby, Putri, Danti, Yuke, Mody, Japri, Iman) 

terimakasih untuk dukungan, bantuan, doa, dan candaan yang selalu kalian 

berikan. Terimakasih untuk suka dan duka selama ini. 

15. Untuk keluarga HMJA KOMISI FE UII 2014/2015 dan teman-teman 

Accounting 2013, terimakasih atas kenangan kenangan indah yang  diberikan 

kepada penulis. 
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16. Untuk semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih 

untuk semua hal baik yang kalian berikan kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

dibutuhkan. Namun demikian, merupakan harapan bagi penulis bila skripsi ini 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi suatu karya yang 

bermanfaat bagi sesama. 

Yogyakarta, 13 Februari 2017 

Penulis, 

 

(Nabila Noor Puteri)  
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MOTTO 

 

 

Fabiayyi ālāi rabbikumā tukadzibān 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada 

balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

( QS : Ar-Rahmaan 59-60 ) 

 

Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah ada. 

( Self Mirror ) 

 

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta 

mesti engkau menjaganya. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan, namun 

ilmu malah bertambah ketika diinfakkan.  

( Ali bin Abi Thalib ) 

 

Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

mengubah dunia. 

( Nelson Mandela ) 
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PERSEMBAHAN 

 

 

  

Puji syukur Kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan 

nikmat dan kasih sayang-Nya sepanjang perjalanan 

penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu 

terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih dan sayang 

serta bakti yang tulus, kupersembahkan karya kecil ini 

untuk : 

 

Kepada mama dan papa serta seluruh keluarga besar 

yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan 

selama ini kepadaku 

 

Dan kepada seluruh teman-temanku yang telah menemani 

perjalanan hidupku selama ini dan juga yang telah 

mengajariku arti sebuah persahabatan 

 

Serta almamaterku tercinta 


