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Puji syukur  alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kemampuan Laba 

Kotor, Laba Bersih, Arus Kas Operasi Dan Komponen-Komponen Akrual 

Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Dimasa Mendatang (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2015)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik peorangan maupun lembaga yang telah banyak membantu, memberi 

dukungan serta petunjuk dalam penulisan skripsi pada khususnya dan selama 

proses pendidikan pada umumnya, diantaranya : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu melindungi, 

memberi jalan kemudahan, ilmu, dan pemahaman serta nikmat dan 

karunia-Nya yang tidak terdyga melalui berbagai jalan, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan tulisan ini. 

2. Terima kasih teruntuk Ayahanda Khairunnas,BcHk (alm) dan Ibunda 

Yusdarnis (almh), yang selalu mendoakan penulis dan memberikan 

dukungan moral maupun moril. Terima kasih untuk semua Kesabaran, 
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Nasehat, Do’a, dan Kasih Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti sehingga 

dapat menggantarkan peneliti pada cita-cita yang di inginkan. Tiada 

balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah 

tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam 

Naungan Allah SWT. 

3. Terima kasih teruntuk kakak saya Perjuita Yunas Febrianti dan abang saya 

Aprigona Masyhuran, S.T, yang tidak pernah bosan-bosan memberikan 

dukungan, do’a, dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada balasan setimpal yang dapat 

peneliti berikan kecuali tetap selalu berdo’a untuk kalian semua semoga 

selalu berada dalam Naungan Allah SWT. 

4. Terima kasih teruntuk keponakan saya Meila dan Khanza yang selalu 

mengingatkan dan menambah semangat O’om untuk menyelesaikan 

penelitian skripsi ini. 

5. Terima kasih teruntuk Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta jajaran 

staff dan kepegawaian. 

6. Terima kasih teruntuk Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta Ibu pembantu Dekan I,II dan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK, CA selaku 

Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK. AK 

selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 
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7. Terima kasih teruntuk Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM.AK, CA Selaku dosen 

Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis untuk  menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini.  

8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam kepada penulis dan 

mahasiswa lainnya sehingga penulis dapat mendapatkan ilmu pengetahuan 

dan menyelesaikan penelitian ini demi mendapatkan gelar sarjana. 

9. Terima kasih teruntuk Bapak, Ibu dan Seluruh Staff Pengajar dan 

Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan 

untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan 

maupun dalam penulisan skripsi ini.  

10. Terima kasih teruntuk teman terbaik-ku seperjuangan meraih toga, Aditya 

Putra Pratama, Ahlun Nazar, Rizki Alqhazali, M.Reza Fahluvi , M.Aziz,  

yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis semoga 

selalu dipermudah dan diperlancar oleh Allah SWT. 

11. Terima kasih juga kepada sahabat tercinta “Badminton Family Squad” 

Yogie N.E, Angga Oktavia, Fadel Latief , Robiew Muzhafar, Ii Humaidi, 

Rezi, Oki Oktario, Heru Maryulis, Afriyan Erwandi, Fery Kurniawan, 

Khairul Fadli dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang selalu 

memberikan saya semangat saat mengerjakan skripsi. 
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12. Terima kasih teruntuk Yova Oktaviani yang telah menemani senang 

maupun susah dan menjadi bagian dari penelitian ini dan memberikan 

waktu, nasehat, dan saran kepada penulis. 

13. Terima kasih teruntuk teman-teman Akuntansi C dan Akuntansi Keuangan 

B yang telah bersama-sama belajar dan berjuang bersama-sama di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial demi mendapatkan gelar sarjana. 

14. Terima kasih teruntuk teman-teman angkatan 2013 yang luar biasa, 

berjuang bersama-sama di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

yang memberikan kesan-kesan yang menyenangkan dari awal kuliah 

hingga saat ini. 

15. Terima kasih teruntuk seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Aminn. 
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