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Kebijakan Dividen dan Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan” dengan 

baik dan lancar. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Namun, penulis telah berusaha sebaik mungkin agar 

tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. Segala kritik dan saran yang membangun 

akan penulis terima dengan tulus dan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan 
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ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menimba ilmu di 
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11. Ibu Enny Prayogo, S.E., M.Ak., Ak., yang telah membantu peneliti dalam 

pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan. 

12. Teman-teman Banditoz yang telah membantu dan memberi semangat selama 

saya kuliah sampai penyusunan tugas akhir. 
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Aryaputra, Dyka Fajar Muhamad yang satu perjuangan menjalani masa masa 
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14. Teman-teman TEATER BOHLAM yang saya cintai karna keluarga ini lah 
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