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KATA PENGANTAR 

  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH ARUS KAS, TINGKAT HUTANG, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP PERSISTENSI LABA (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufkatur Sektor Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 

2017).” Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat bearti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Rieke Pernamasari, SE., AK., 

M.Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini teruma kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 
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2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPAS, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak, selaku ketua Program Studi S-1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Semua dosen dan pendidik yang telah memberikan ilmu – ilmu serta nasihat–

nasihat kepada penulis sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.  

5. Ayah tercinta Nisin, ibu tercinta Mimin Rukmini, Riki Awaludin sebagai 

Adik yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan 

material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta member semangat 

dan memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman-teman seperjuangan saya di Universitas Mercu Buana ; Benajhir 

Syawali, Mailina, Rivai, Angela Nessya, Agung Riyanto, Thomas 

Indrarofianto, Ika Setyawati, Nova Syahrani, Desvi, Fita yang selalu mengisi 

hari-hari menjadi sangat menyenangkan. 

7. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana, kakak – 

kakak maupun adik – adik tercinta, terima kasih atas persaudaraannya. 

8. Alif Bariqi Burji, yang selalu mendukung dan mendoakan selama ini.  

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.  
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Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya semoga allah Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka 

berikan kepada penulis. Amin. 

Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terimakasih atas 

perhatiannya.  

Jakarta, 3 Agustus 2018 

 

 

 

 

Linda Yanti  

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




