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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT. Tak sanggupku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat, kurnia serta 

hidayah yang Allah STW limpahkan, doa yang kau kabulkan dan keinginan yang 

kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranmu sehingga dengan 

semua itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat baginda nabi 

Muhammad SAW. Allahumma Sholi’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad, 

yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga Shalawat dan salam selalu 

tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita mendapat 

syafaat dari Beliau dan tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin. 

 Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program SI 

Jurusan Akuntansi Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim  Riau. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan 

(Studi kasus PT. Arwana Citramulia Tbk)”. 

 Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan, 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran 

yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, 

terutama penulis sampaikan kepada : 
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1. Keluarga tercinta, Ayah (Muhammad Yunus), Ibu ( Nurbaidah), dan 

buat Abang dan Adik-adik sekeluarga (Zulfikar, Zahra dan Lia), serta 

sanak-saudara yang penulis kasihi dan sayangi yang telah memberi 

semangat, dorongan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Bapak Prof.H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, dan III. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec selaku dekan fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II dan III. 

4. Ibu Ikhwani  Ratna, SE,M.Si, AK,CA selaku ketua jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Ibu Faiza Muklis SE.M,Si.Akt  yang telah membimbing saya sehingga 

saya sampai ke titik ini dan dapat memperoleh sarjana. 

6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selam penulis 

menuntut ilmu pada almamater ini. Semoga Bapak / Ibu dosen selalu 

diberi kesehatan dan mendapat pahala ats ilmu yang telah diajarkan. 

7. Untuk teman-teman khususnya Keuangan B, sahabat-sahabat saya, 

Melly Noviyanti, Febri Hermayenti, Resi Purnama Sari, Maghfira, 

Nurul Huda serta teman-teman SS (Sahabat Selamanya) yang telah 

membantu serta memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini 

saya ucapkan terimakasih. 
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 Setiap keringat dan air mata yang kuteteskan tak akan pernah menjadi sia-

sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah penulis mohon 

ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rezeki. 

 Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua khususnya 

pada disiplin ilmu yang sama. Sesungguhnya perjalanan hidupku dan waktu 

matiku hanya engkau yang tahu  ya Allah, akulah yang berkewajiban berikhtiar, 

berdoa dan beribadah kepadaMu. 

 Wassalamua’laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

                                      Pekanbaru,   Maret  2017  

                                                 Penulis 

 


