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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas 

Karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis 

dalam menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: “PENGARUH KEBIJAKAN 

HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN 

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG 

TELAH DI PRIVATISASI PERIODE 2012-2016 DAN PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”. Adapun maksud dan tujuan dari 

penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Magister 

Akuntansi pada Universitas Esa Unggul di Jakarta. 

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan hasil yang terbaik. Penulis juga mempunyai keterbatasan kemampuan 

dalam penulisan tesis ini. Selama penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 
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1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. Sudarwan, Ak, M.Acc., CIA, CCSA., CRMA, selaku Ketua Program 

Studi Magister Akuntansi. 

3. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si, Akt, selaku dosen pembimbing 

materi yang mana telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dalam 

hal membantu penulisan di bidang materi juga atas saran, motivasi serta 

kesabaran beliau berikan kepada penulis dalam materi penulisan tesis ini. 

4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pascasarjana 

Universitas Esa Unggul yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. 

5. Jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pascasarjana 

Universitas Esa Unggul yang telah membantu penulis dalam mendapatkan dan 

mengolah informasi mengenai prosedur/ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

dalam pelaksanaan dan dalam menempuh tugas akhir. 

6. Kedua orangtua, terutama teruntuk Almarhum Baba Jumhari, Mama Asmaniah 

dan Kakak Rini Astuti, Rina Rosliana, Imam Mustaqim, Keluarga Besar yang 

telah menguatkan dan memberikan perhatian kepada penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini, yang disertai dengan doa-doa yang terucap 

ataupun doa-doa yang tersirat. 
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7. Keluarga besar Ibu Rina Marba’i yang sangat berjasa pada keluarga penulis, 

tiada kata yang dapat melukiskan terima kasih Ku padamu, tiada harga yang 

mampu membayar segala pertolongan dan kebaikanmu baik moriil maupun 

materil, Ku bersyukur atas segala rezeki dan kesempatan ini berpihak pada Ku. 

8. Semua keponakan kecilku yang selalu membuatku tertawa mewarnai hidupku 

sehingga beban dalam menyusun tugas akhir ini terasa ringan untuk dijalani. 

9. Sahabatku Yuli, Eka, Rachma, Nur, Ka Hendri, Ka Tari, TCG’s, seluruh teman-

teman angkatan 14 terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama 

ini, terima kasih atas doa, masukan, semangat dan dorongannya selama ini 

semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. 

Penulis berharap bahwa hasil-hasil penelitian yang telah disusun dapat 

memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan semoga berguna bagi 

pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena masih 

terdapat kekurangan baik dari informasi maupun data yang penulis peroleh dan 

keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, untuk itu masih diperlukan banyak 

masukan baik kritik dan saran yang membangun, dimana akan menjadi suatu harapan 

yang sangat diperlukan bagi penulis demi menambah wawasan dan pengetahuan 

semua pihak. 

 Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan dan amal baik semua pihak yang 
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terlibat dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan dari ALLAH SWT dan 

semoga tesis ini menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya. Aamiin. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Jakarta,    Januari 2018  

     Penulis, 

 

 

 

              Siti Maulidah 


