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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melipahkan rahmat, taufiq dan 

hidayahnya, serta tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan bagi junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sehingga atas 

ijinya dan dengan usaha yang bersungguh sungguh akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Profitabilitas (ROA), 

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), dan Pertumbuhan Perusahaan 

(Asset Growth) Terhadap Kebijakan Dividen (DPR) Pada Perusahaan Sub 

Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun  2015-

2019”. 

Tidak lupa Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah memberikan tauladan kepada kita semua 

untuk terus menjalankan setip kewajiban. Maka salah satu syarat dalam menempuh 

jenjang Strata Satu Program Studi Manajemen dengan menyelesaikan skripsi ini 

dengan penuh rasa semangat dan juga berbahagia. 

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan yang ada didalam 

proses membuat skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan sangat berterima 

kasih atas dukungan serta arahan dari berbagai pihak kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia.  
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2. Prof. Dr. Ely Suhayati, S.E., M Si. Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.  

3. Dr. Linna Ismawati, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.  

4. Dr. Raeni Dwi Santy, S.E., M.Si selaku ketua sidang program studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

5. Windi Novianti, S.E.,M.M Selaku dosen Wali Kelas Manajemen 7 Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.  

6. Dr. Linna Ismawati, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi di 

Universitas Komputer Indonesia yang penuh keikhlasan memberikan 

bimbingan dan mengarahkan penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian 

ini. 

7. Windi Novianti, S.E.,M.M dan Dr. Raeni Dwi Santy, S.E., M.Si selaku dosen 

penguji yang dengan penuh keiklasan dalam menguji dan mengarahkan 

penulis dalam membuat  penelitian ini menjadi lebih baik lagi. 

8. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun 

materil. 

9. Kepada rekan – rekan seperjuangan Skripsi Manajemen MN-7 terima kasih 

memberikan bantuan dan dorongan motivasi kepada penulis hingga akhirnya 

dapat menyelesaikannya dengan cukup baik.  

10. Serta Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, maupun 

materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  
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Semoga setiap dukungan dan do’a dapat dijadikan ladang amal sehingga 

dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan semoga apa yang telah diberikan dapat 

dibalas oleh segala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin 

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun dari pihak manapun dan semoga seluruh amal baik 

diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT, Amin 

 

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Waabarrakatuh. 

 

 

Bandung,  September 2021 
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