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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul :  

“ PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, DAN 

PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA 

PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ45 “. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana untuk program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari 

semua pihak dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :  

1. Bapak Brigjend. Pol. (Purn.) Edy Prawoto, S.H., M. Hum., selaku Rektor 

Universitas Bhayangkara Surabaya.  

2. Ibu Dr. Siti Rosyafah, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Bhayangkara Surabaya. 

3. Ibu Dra. Ec. Hj. Cholifah, M.M, selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) 

Manajemen Universitas Bhayangkara Surabaya. 



 
 

4. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang 

dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Nurul Iman, SE,M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang 

telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi program studi Manajemen khususnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah membekali ilmu 

pengetahuan kepada peneliti. 

7. Keluarga tercinta saya, Bapak Agus Warianto dan Ibu Murwati, terima kasih 

atas doa restunya. Dan terima kasih juga buat kamu Serly Puspa Melati teman 

dekat saya yang selalu memberikan semangat serta menjadi penawar letih buat 

saya selain orang tua saya. 

8. Teman-teman Manajemen dan Manajemen konsentrasi keuangan yang telah 

mendukung dan berjuang bersama saya yaitu Hardi Setiawan, Ryan Hans K, 

Febri Anata Putra, Fajar Nur Fawzi, Farid Tri Adi, Haswar GT, M. Robby 

Arianto selama ini dan teman-teman lainnya yang namanya tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu. 

9. Perusahaan-perusahaan di BEI khususnya yang menjadi obyek penelitian 

terima kasih atas bantuan data yang telah diberikan untuk penyusunan skripsi 

ini.  

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang 

bersangkutan guna meningkatkan kinerja perusahaan serta bagi para pembaca 

lainnya dapat menambah wawasan. 



 
 

Surabaya, 10 Juni 2019 

 

 

 

 

Penulis 


