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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat 

Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Semen Indonesia Tbk Periode 

2011-2015”. Shalawat beriringkan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam 

sekaligus suri teladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. 

Semoga Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita 

mendapat syafaat beliau serta tergolong dalam orang-orang ahli surga. Aamiin 

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Dalam penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. 

Namun demikian, berkat kerja keras, optimis,  bimbingan, bantuan, serta 

dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat 

penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Orang tua tercinta Ayahanda Sudarman dan Ibunda Gemiati yang telah 

membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang 

dengan penuh kesabaran. Terima kasih Ayah dan Ibu atas segala doa, 
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motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.  

2. Keluarga tersayang kakak Lilis Sudarwati, abang Tonny, adik Dharma 

Mustika Sari dan keponakan saya Nikita Salsabila dan Alden Farel Avito 

yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis.   

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

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

4. Bapak Dr. Mahendra Romus. M. Ec, selaku dekan fakultas Ekonomi dan 

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

5. Ibu Ikhwani  Ratna, SE, M.Si, selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

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

6. Bapak Dr. Dony Matias, SE, MM yang telah menerima judul ini sehingga 

bias melanjutkan ketahap skripsi yang telah selesai dan juga telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Akt, CA, selaku sekretaris jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

8. Ibu Dr. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ibu Aras Aira, SE, M. Ak., selaku pembimbing skripsi saya dengan kebesaran 

hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan 

pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan 
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penelitian ini. saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu 

dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.  

10. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Elisanovi, SE, MM.Ak, CA 

selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang juga telah membantu 

memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.  

11. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang 

telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis duduk di bangku 

kuliah ini. 

12. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 

terutama Akuntansi Lokal E dan Akuntansi Keuangan B yang telah bersama-

sama menuntut ilmu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, menjalin 

persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama.  

13. Sahabat terbaikku Latifah Hanum dan Faridatul Imama. Terima kasih untuk 

kebersamaan dan ketulusan kalian dalam menjalani hari-hari baik suka 

maupun duka selama diperkuliahan. Bersama kalian saya merasakan arti 

persahabatan yang sesungguhnya. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan Denisa  Mairani, Sri widyana, Ariska Rahayu 

Terimakasih kalian semua selalu menjadi kawan terbaik. Banyak waktu yang 

telah dilewati bersama ketika kuliah dan menjadi pejuang skripsi semoga kita 

dapat menjaga ikatan persahabatan ini dengan baik. 

15. Keluarga Besar Rohis ISC AL-Iqtishodi yang telah banyak memberikan ilmu 

serta pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga 

selalu terus menebarkan dan mengajak dalam kebaikan.  
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16. Teman seperjuangan KKN UIN SUSKA RIAU Angkatan XXXX di Desa 

SRI Gading, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Terima kasih atas 

doa dan dukungannya.  

17. Adik-adik kos hamasah blok E No.13 yang sangat comel, Terima kasih atas 

semangat dan motivasinya selama ini. 

18. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas doa yang 

senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih kepada orang-

orang yang turut beruka cita atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penilis 

menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan penulis, dan  berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

   Pekanbaru,  Maret  2017 

 Penulis, 

 

 DEVI PERMATA SARI  

 NIM: 11373202970 


