
 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengarus 

Aliran Kas Operasi, Volatilitas Penjualan, Tingkat Hutang, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Persistensi Laba (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 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 yang tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, bahwa 

penelitian ini masih perlu banyak perbaikan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bimbingan, Bapak Drs.Suharmadi, Ak., M.Si., MM., CA,selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan 

nasehat-nasehat yang sangat memberikan manfaat  kepada penulis. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis mengucap syukur atas kekuatan Tuhan YME yang telah 

mencurahkan anugerahnya. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama  

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. Bapak dan Ibu tim penguji : Ibu Dr.Ratna Mappanyukki, Ak., M.Si., CA selaku 

dosen ketua penguji, Bapak Lawe Anasta, SE., MS., Ak.,CIBA., CBV.,CSP., 

SE dan Bapak Drs Suharmadi Ak., M.Si., MM.,CA selaku anggota penguji. 

5. Semua dosen dan staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercubuana yang telah memberikan ilmu – ilmu serta 

nasihat– nasihat kepada penulis. 

6. Kepada ayah tercinta Hasudungan Simanungkalit, ibu tercinta Rina Siregar, 

Arianto Simanungkalit dan Pinta Simanungkalit 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.Semoga kalian selalu diberikan umur 

dan kesehatan yang cukup, untuk terus mendoakan yang terbaik bagi saya. 

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

maupun adik – adik tercinta, terima kasih atas persaudaraannya. 

8. Tambun Frengki Sirait, 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. 

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



 
 

vi 
 

 Rasa hormat dan terimakasih banyak bagi semua pihak atas segala 

dukungan dan doanya semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah 

mereka berikan kepada penulis.  

 Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah 

ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada 

umunnya.Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terimakasih atas 

perhatiannya. 

 

       Jakarta, 14 Desember 2018 

 

        

       Hertaty Susantri Simanungkalit 
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