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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya. 

Dengan shalawat serta dalam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikutnya, sehingga pada akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PENGARUH KOMPONEN ARUS 

KAS, LABA BERSIH, DAN SIZE PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 - 2012 “.  Adapun tujuan dan maksud 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi 

sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Esa Unggul. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini adalah berkat bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P. MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhika, Msi. Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Yanuar Ramadhan SE,MM,Ak.,CA,selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan semangat kepada 
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penulis dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta 

membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang tidak bias disebut satu per satu dan seluruh 

civitas akademika Universitas Esa Unggul yang memberikan bantuan baik 

kegiatan akademis maupun non akademis dalam  penulisan proposal skripsi. 

6. Kedua orang tua, mamah ( Suminah ) dan ayah ( TavipDwiKomara ) kakak 

(Rabbely Mutiara) dan adikku (AbdanFajri) yang telah memberikan dorongan 

serta doa dan bantuan moril. 

7. Sahabat-sahabatku tercinta Arishyana, Novia Putri Yude, Verina Ista Agustianti, 

Ratih Ayu Larasati, dan Sinta Mutiara yang selalu memberi semangat dan doa. 

8. Teman – teman satu angkatan 2010, Elita Sally Jeanet Arden, Arishyana, Asri 

Astuti, Indah, Rini, Al dan El lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

9. Semua pihak yang tidak disebut namanya yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekuranngan, karenanya penulis berharap kiranya ada saran dan kritik yang dapat 

membangun dan semoga proposal skrpsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir 

kata, penulis mengucapkan terima kasih. 
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