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Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kasih sayang dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh
Laba Bersih Dan Komponen-Kompone Akrual Terhadapa Arus Kas Operasi (Studi
Empiris Perusahaan jasa sub sektor property, real estate dan bangunan yang terdaftar di
bursa efek indonesia tahun 2012-2015). Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas
Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa penelitian ini tidak lepas dari
kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis,
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan , bantuan dan dukungan yang sangat
berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Dr.Hadri Mulya.SE.,Msi selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu , bimbingan ,semangat,
pengetahuan serta nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu , dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
mencurahkan kasih sayang dan karunia-Nya dalam proses awal penelitian sampai
dengan selesai penyusunan skripsi ini dan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan biak,
khususnya kepada :
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah serat nikmat sehat
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Ayah dan Mamaku tercinta yang selalu mendoakan untuk mendukung dan
menguatkan selalu.

3. Adeku Khumala nur haliza dan Destria nur wulan yang selalu ada di hati
terimakasih untuk setiap dukungannya yang tak pernah berhenti.

4. Dr.Hadri Mulya.SE,.MSi. selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga,dukungan ,nasehat, pikiran untuk membimbing
dan mengarahkan penulis dalam penyusuanan skripsi ini serta memberikan
ilmu-ilmu yang bermanfaat.

5. Dr.Arisetyanto Nugroho, SE.MM., selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
6. Dr.Harbovinsyah,Msi., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.

7. Dr.Ferdinal, SE.,Msi., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntasni Fakultas
Ekonomi dan Bisnis.

8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmunya.
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10. Teman-teman terhebat Melan, Icha, Humaira, Isna, Umi, Vini, dan teman
lainnya yang selama di Universitas Mercu Buana yang setia menmani dan
selalu mendoakan sera memberikan semangat saat senang ataupun susah.

11. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah
memberikan banyak bantuan dan dukungan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenkana terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yan dimiliki penulis.
Oleh karena itu penulis mengharapan segala bentuk satan masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak . Semoga skripsi ini bermanfaat
dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca
pada umumnya. Akhir data dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,
penulis mohon maaf apabila ada kesalhan dan kelemahan dalam skripsi ini.
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