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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr,wb 

 Alhamdulillahirrobbal’alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kesehatan, serta hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta 

salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad 

SAW yang mana berkat semangat dan kerja keras beliau kita bisa merasakan 

ketenangan pada masa sekarang dan kehidupan yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dan semoga 

terlimpah juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa 

istiqamah dijalan beliau hingga akhir zaman. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Judul penelitian ini adalah “PENGARUH SIKLUS 

KONVERSI KAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016” 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tanpa adanya 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 
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1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Hanafi dan Husni Wati (Almh) 

yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, 

kesabaran, kasih sayang serta doa yang tiada hentinya dalam menyelesaikan 

penelitian ini dan juga Ibu Rusni dan Kakak saya Efi Yanti yang telah 

banyak memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada hentinya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami,Ma selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr.Mahendra Romus, Sp, M.ec Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi 

S1 AKUNTANSI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku dosen pembimbing 

skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan nasehat yang diberikan. 

5. Ibu Nelsi Arisandy SE, MM, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Ibu Adriana selaku dosen pembimbing proposal, terima kasih atas 

bimbingan dan arahan yang telah diberikan. 

7. Ibu Umi Rachmah Damayanti, SE,MM selaku Pembimbing Akademik, 

terima kasih atas nasehatnya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

selama masa perkuliahan sehingga penulis memiliki dasar pengetahuan 

dalm penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah membantu dalam proses 

urusan perkuliahan. 

10. Keluargaku Gita Litka , Apri Yola dan Nurul Azizah, terima kasih telah 

menjadi keluarga selama dikos. Terima kasih atas seluruh perhatian dan 

pengertian selama ini. 

11. Sahabat tersayang Elfi Mardiah dan Nurul Hanifa selama masa perkuliahan 

dan telah menjadi motivator penulis selama ini. 

12. Sahabat seperjuangan Ajisman dan Rindayu Fardilla serta teman-teman 

Akuntansi Keuangan B , Akuntansi K, dan seluruh teman-teman Akuntansi 

angkatan 2014 yang telah membantu. 

13. Teman-teman KKN Kelurahan Tg.Berlian Kota , terima kasih untuk 

kebersamaan yang sangat mengesankan selama masa KKN. 

14. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

 

Semoga bantuan dan doa yang diberikan diberikan kepada penulis 

mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam  

penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis 
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juga mengharapkan sumbangan pikiran, kritik dan saran demi perbaikan dan 

penyempurnaan penulisan skipsi ini. 

 

       Pekanbaru, 10 April 2018 

        Penulis 
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