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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja, 

Perputaran Kas, Perputaran Piutang,Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013 – 2016 )”. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai 

pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak 

luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Yandra Edi dan Rima Melati) atas semua 

pengorbanannya, cinta dan kasih sayangnya serta untaian do’a nya untuk 

keberhasilan penulis. 

2. Teruntuk adindaku tersayang ( Nauli Riski dan Danil Nasution), beserta 

ponaan, kakek dan nenek tercinta yang telah memberikan do’a dan dukungan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau beserta Staf. 

4. Bapak Dr.Drs H.Muh Said Hm.M.Ag,Mm    selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial beserta Staf. 
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5. Ibu Ikhwani Ratna SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi SI dan Ibu Nelsi 

Arisandi SE,M.ak.ak selaku Sekretaris Jurusan Akunansi S1 pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Larbiel Hadi,S.Sos, selaku penasehat akademis, yang telah banyak 

memberikan bantuan dan nasehat selama perkuliahan dan membantu 

memberikan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan 

perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Rimet,SE,MM,AC  selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan 

waktu dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama 

perkuliahan. 

9. Sahabat Angkatan 2014 Teman seperjuangan Akuntansi, Lokal Kosentrasi 

Akuntansi Manajemen Semuanya terutama Akuntansi Manajemen B, teman-

teman KKN, teman-teman kampus berbagai jurusan dan angkatan, serta masih 

banyak lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. 

 

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam 

penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan Oleh karena itu, penulis 
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sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, 

Semoga ALLAH SWT dapat Membalasnya. 

 

Pekanbaru,   Maret 2018 

Penulis  
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