
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

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

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Laba Bersih, Dividen Kas Terhadap Arus Kas Masa 

Depan (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh ge-

lar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universi-

tas mercu Buana. 
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persatu. 
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