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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

-Motto- 

 Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut 

ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan 

kepadanya sama dengan para nabi.” (HR. Dailani dari Anas R.A) 

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-

Mujadilah: 11) 

 “Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 

Allah hingga ia pulang.” (HR. Turmudzi) 

 

-Persembahan- 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kupersembahkan 

karyaku kepada orang yang selalu mendukungku dan menanyakan skripsuku 

Terlebih untuk Bapak tersayang Sugiyanto dan  ibu tersayang Listyowati, 

motivator terbesar dalam hidupku yang selalu setia mendoakanku dan 

menjagaku sampai kini. Tak lupa teruntuk keluargaku,sahabatku,orang yang aku 

sayangi. 
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panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya 

sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN DIVIDEN DAN 

KESEMPATAN INVESTASI PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI 

YANG GO PUBLIK DI BEI” dapat terselesaikan dengan baik. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapan terima kasih kepada : 

1. Dr.Hj.Nunung Ghoniyah,MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan  saran-saran kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. 

2. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Dr.H.Ardian Adhitama,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

5. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Sugiyanto dan Ibu Listyowati. Terima 

kasih karena tidak pernah berhenti memanjatkan doa yang penuh ikhlas 

dengan cinta dan kasih sayangnya selama ini. 



 
 

xi 
 

6. Adikku tersayang Ahmad Iqbal Kurniawan dan Siska Malinda yang selalu 

memberikan semangat serta dukungan. 

7. Terimakasih kepada Arif Prasetiyo yang selalu sabar mendampingiku dan 

Menungguku dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman sekamarku Putri, Sahabat-sahabatku Riris, Naing, Septy, Nikita, 

Ridwan, Aji, Agung, Edwin, Mekky, Ari. Terima kasih atas kenangannya 

selama kuliah 

9. Anggota BEM, HMJM, KEWIRAUSAHAAN dan teman-teman Jurusan 

Manajemen Angkatan 2014. Terimakasih atas pengalaman kerja dan 

bantuannya selama di UNISSULA 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi maupu tata cara 

penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat baik bagi penulis maupun 

para pembaca pada umumnya. 
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