
iii

KATA PENGANTAR
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berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
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dividen terhadap leverage perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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6. Ibu Diana Hasyim, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar 

kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan.

8. Spesial kepada Abang saya Ir. Mangontang Simanjuntak yang selalu mendukung 

dan memberikan semangat kepada penulis dan dengan tulus membantu penulis .
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10. Kepada semua sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis dalam 
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11. Buat seluruh teman-teman stambuk 2010 jurusan manajemen atas kebersamaan 

menjalani perkuliahan selama kurang lebih 3,5 tahun semoga kita bisa bertemu 

lagi dilain kesempatan,.

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini, namun 

penulis menyadari bahwa seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, 

demikian juga dengan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu 

diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan  di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,     Mei 2014
Penulis

Harapan Sihombing
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