
KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Rabb semua alam beserta isinya, yang telah 

menciptakan makhluk-Nya dengan karunia rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat 

manusia dari alam kegelapan menujualam yang terang benderang. Alhamdulilah penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini digunakan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis mengangkat judul“ Analisis Kinerja Keuangan Pada Peusahaan BUMN yang terdaftar di 

BEI Tahun 2013-2017”. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan 

dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dan 

rintangan dapat teratasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Drs. Abrar. M.Si,AK. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. BapakAzmansyah, SE.,M.Econ. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Hamdi Agustin. SE, MM. dan Bapak Azmansyah, SE.,M.Econ. Selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis yang tentuakan sangat bermanfaat 

dalam kehidupan penulis kedepannya. 

6. Kepada pimpinan dan karyawan PIPM Riau, terimakasih telah mempermudah penulis 

dalam memperoleh data. 

7. Terimakasih kepada Ayahanda Linda dan Ibunda Linda yang telah mengasuh, 

membimbing, mendoakan, dan memfasilitasi dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan 

ketulusan hati. 

8. Terimakasih kepada calon suami penulis skripsi ini yang telah memotivasi demi 

kesuksesan studi penulis dan selalu menunggu dengan sabar. 



9. Semua saudara-saudaraku tercinta dan segenap keluarga lainnya, yang telah senantiasa 

tulus dan iklas memberikan motivasi demi kesuksesan studi penulis. 

10. Kepada seluruh teman-teman yang membantu dan menemaniku dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Serta semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terimakasih banyak. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak 

yang dengan tulus membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penilis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mambangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi 

penulis guna baik perbaikan dimasa yang akan datang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan 

hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. 

 

       Pekanbaru, 28 Januari 2017 
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