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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapar menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul ” Pengaruh Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Intellectual Capital Disclosure ( Studi 

kasus pada Perusahaan go public yang masuk dalam peringkat indeks LQ-

45)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA 

selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, ikhlas, dan bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, serta 

nasihat yang sangat bermanfaat sehingga terselesainya penelitian ini.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana.  

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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4. Ibu Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing yang baik hati dan 

penuh kesabaran dalam memberikan arahan. 

5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Kedua orang tua, almarhum bapak yang semasa hidupnya selalu memberi doa 

dan kasih sayangnya untuk penulis, mama tercinta dan Adi atas semua doa, 

nasihat dan dukungan yang tiada henti menyertai dalam setiap langkah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat seperjuangan, sebimbingan Sekartini Pamungkas yang selalu 

menemani, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

8. Heny, Maul, Ibeth, Neneng, Gesty, Maya , Lastri dan Gandi yang telah 

senantiasa menemani dan menyemangati selama perkuliahan berlangsung 

sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

9. Mami Dian, Winda, Nurul dan Hanifah selaku rekan kerja penulis yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis. 

10. Serta seluruh Keluarga Besar Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi angkatan 2013 

dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan doa dan dukungannya selama ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna. 

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, maka 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun ke dewiodank48@gmail.com guna penyempurnaan penulis. 
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Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan 

pengetahuan baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata 

dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta, 21 Februari 2018 

 

 

     Dewi Rahmawati 
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