
vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

kasih karunia serta berkat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Aktiva Tetap, Kebijakan Dividen,

Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan baik

berupa bantuan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala sukacita dan

kerendahan hati, penulis mengucapkan  terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, Selaku Rektor Universitas Negeri Medan.

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Medan.

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

Universitas Negeri Medan.

4. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

sekaligus dosen penguji yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan

skripsi ini.

5. Bapak OK. Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing saya

yang memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Jihen Gintings, M.Si, Ak., selaku dosen penguji yang memberikan

kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.



vii

7. Bapak M. Ridha Habibi Z, SE, M.Si, Ak, CA.,  selaku dosen penguji yang

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

9. Bang Ricky Adrian yang telah banyak membantu dalam pengurusan

administrasi.

10. Orang tua saya M. P. Sinaga dan W. M. br Simanjuntak yang telah

memberikan dukungan dalam bentuk moral dan moril.

11. Kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat di dalam

penyusunan skripsi ini.

12. Kepada boruku yang mentel Jovita Nadine Sashikirana Sinaga yang selalu

memberikan hiburan pembangkit semangat.

13. Terima kasih juga buat bantuan dari teman-teman akuntansi 010 B tiny, erup,

dan belina yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Buat teman seperjuanganku , dan kawan menggila Aurelia Manik yang selalu

memberikan masukan walaupun sedikit menyusahkan :D dan juga buat

Elshinta buat prediksi nilainya XD

15. Terima kasih juga kepada seluruh pemain A.S. Roma yang telah memberikan

hiburan dengan bermain sepenuh hati di lapangan, Il Capitano Francesco

Totti, Danielle de Rossi, Gervinho, Radja Nainggolan, Miralem Pjanic,

Ljalijc, Morgan Da Sanctics, dan terkhusus buat coach Rudi Garcia. Grazie

Roma.



viii

16. Terima kasih juga kepada Endank Soekamti, bang Iwan Fals, Avenged

Sevenfold, Jubing Kristianto, Sung Ha Jung,, dan Jamrud buat irama-iraama

yang menghiburnya

17. Terima kasih juga kepada itoku Winni Panggabean yang telah memberikan

banyak bantuan di dalam penyusunan skripsi ini.

18. Seluruh teman-teman akuntansi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-

satu, terima kasih banyak.

19. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

20. Buat seseorang yang selalu mendukung di dalam penyusunan skripsi ini baik

suka maupun duka <3

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca

demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

/

Medan, Maret 2015

Penulis

Arjuna D. E. Sinaga


