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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : 

“Pengaruh Laba Kotor dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas di Masa 

Mendatang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2014. 

Penyususun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 

Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus terhadap laba kotor, 

laba bersih, dan arus kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014, maka hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis dapat saja berbeda di kemudian hari sehingga tidak dapat menjadi bahan 

acuan yang pasti. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari  

berbagai pihak baik dalam bentuk bimbingan, saran, pembelajaran, diskusi, 

dukungan moril, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :  

1. Allah SWT, terima kasih ya Allah atas kehendak-MU penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih atas nikmat, 

kesehatan, dan anugerah yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 



2. Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Dan terima kasih atas 

pengertian, saran-saran yang diberikan dan kesabaran bapak selama 4 

tahun ini untuk mendidik saya dalam menempuh perkuliahan S1 selama 

menjadi mahasiswi di Universitas Kristen Maranatha.  

3. Seluruh dosen Universitas Kristen Maranatha, baik sebagai pengajar 

maupun sebagai staff yang telah memberikan bimbingan selama penulis 

mengikuti perkuliahan. 

4. Papah Benny Rochmansyah, S.E yang di surga, pah gelar kita sama 

sekarang. Terima kasih untuk doa dan arahan yang papah berikan.  

5. Mamah Diana Permatawati, S.H super mamah terbaik di dunia yang tidak 

pernah habisnya memberikan dukungan, semangat, dan doa. Beruntungnya 

punya mamah yang selalu ada menemani dalam suka dan duka. 

6. Papih dan mamih terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang 

diberikan selama ini. 

7. Tania Karina Damayanti, terima kasih saudara perempuanku sayang atas 

dukungan, semangat, dan doa yang diberikan.  

8. Astri Melati Priadi, sahabat terbaikku terima kasih banyak untuk 

dukungan, saran, semangat yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi 

ini dengan cobaan dan ujian yang luar biasa. Terima kasih selalu membuat 

mood nadia naik kembali sampai nangis terharu (cerita ditelefon).  



9. Sahabat-sahabat terbaikku GS: Angky Naditha Pratiwi, Nidya Putri 

Apriliani, Mira Aprilia Hardini terima kasih banyak dukungan dan 

semangat juga doa yang diberikan.  

10. Teman-teman terbaikku di Universitas Kristen Maranatha, Adrio 

Ferdinand, Desti Fujiani, Silviany Juwanita, Nadia Meirani, Dwisistami 

Deagustining Fajar, Giacinta Jeany, Dewi Hajar Birlanti, Wisnujaya 

Nugraha, Nerti Aprilia Hutasoit, Talitha Vaniandhara, Atiya Putri 

Anbarwati yang selalu menghibur, memberi masukkan dan semangat 

selama penulis menyusun dan mengerjakan tugas akhir.  

11. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis selama penyusunan 

tugas akhir ini. Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya selama 

ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana 

baru bagi pihak yang membacanya. 
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