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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

Swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul ““Analisis Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang 

terhadap Prediksi Kepemilikan Manajerial”. 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang terhadap prediksi kepemilikan manajerial dengan menggunakan teknik 

analisis multinomial logit, yang membagi kepemilikan manajerial ke dalam beberapa 

bagian, yaitu perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial, perusahaan yang 

memiliki kepemilikan manajerial kecil dan perusahan yang memiliki kepemilikan 

manajerial besar, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada, apakah 

benar kebijakan dividen dan kebijakan hutang dapat dijadikan sebagai alat prediksi 

kepemilikan manajerial atau sebaliknya. Selain itu penyusunan skripsi ini dimaksudkan 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari, bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan 

dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

beserta staf-stafnya. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 
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3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu T.Teviana, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Syahrizal Chalil, SE,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan yang 

sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, Bapak Chandra Situmeang,SE,MSM,Ak. Dan 

Bapak Sulaiman Lubis, SE,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Manajemen, yang telah mengajari penulis 

sesuai bidangnya masing-masing, terkhusus kepada Bapak dosen Andi Abdillah 

Triono,SE,M.Si, Abang Eko dan Bang Frengki yang telah banyak membantu 

penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh staf pegawai di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Teristimewa kepada keluarga besar saya, Ayahanda Kusnianto dan Ibunda 

Wagiah selaku orang tua yang sangat luar biasa yang telah membesarkan dan 

membimbing saya dengan penuh kasih sayang hingga dapat menyelesaikan 

pendidikan hingga saat ini, juga untuk adik saya tercinta Khoiril Chandra, 

Sandika Damara, Zahrani Nur Qolin dan Khairul Azmi Faridzi yang telah 

memberikan saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima 

kasih untuk semuanya, perhatian, doa dan dukungan materi dan immateri yang 

sangat luar biasa kepada saya. 
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10. Terima kasih kepada sahabat, sekaligus guru saya abangda Rahmat Afrino 

Syahban Siagian,S.Pd.i, Wahyu Arifuddin Siregar,SE, Yuni Septiani Rambe, 

S.Pd dan terkhusus Ustad Dr.Ridwan S.Pd.i serta Umi-Umi YP. Bina Bangsa 

yang telah memberikan saya semangat, motivasi, kata-kata bijak, serta dukungan 

dan do’a kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat sekaligus teman satu perjuangan Siti Aisyah, Setriana, M.Wahyu Arya 

Putra, Lolita Maya Suri Gultom, Puput Pratiwi, Eva Riyanti, Dewi, Sudiharjo, 

Yuni, Harapan Sihombing, Ervina Hasibuan dan teman-teman Manajemen Kelas 

A dan Kelas B Stambuk 2010 yang telah memberikan semangat, motivasi dan 

dukungan penuh kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Bapak Yoseph, Bapak Vatur, Bang Irfan dan Kak Yuni di Idx yang telah banyak 

membantu saya baik dengan diskusi, masukan, bahan perbaikan dan referensi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangna, oleh sebab itu, penulis menyampaikan mohon maaf dengan sepenuh 

hati atas keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Akhir kata, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.  
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