
KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya

kepada  Penulis  sehingga  penulis  dapat  menyelesaiakan  tesis  ini  dengan  judul

“PENGARUH  INTELLECTUAL  CAPITAL  DAN GOOD  CORPORATE

GOVERNANCE  TERHADAP EARNINGS  RESPONSE  COEFFICIENT

(PERBANKAN  YANG TERDAFTAR  DI  BEI  TAHUN  2013-2015)”. Tesis  ini

merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Program Pascasarjana

Universitas Mercu Buana.

Penlis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari

kesalahan  dan  kekurangan  akibat  keterbatasan  pengetahuan  serta  pengalaman.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat

berarti  bagi  berbagai  pihak,  khususnya  Dr  Istianingsih  M.S.  Ak  selaku  Dosen

Pembimbing  tesis  yang  telah  memberikan  saran,  waktu,  bimbingan,  semangat,

pengetahuan  dan  nasehat-nasehat  yang  sangat  bermanfaat  yang  telah  diberikan

kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah

atas  kekuatan  Allah  SWT  yang  telah  mencurahkan  anugrahnya.  Penulis  ingin

berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis

terutama kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Suroso dan Ibu Sri Hartati untuk segala doa dan

semangat,  dukungan moral  dan material  dalam menyelesaikan tesis  ini,
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serta kedua kakak Ike Yuni Wulandari dan Elly Hastiningtyas yang banyak

memberikan inspirasi kepada penulis.
2. Dr.  Ir.  Arissetyanto  Nugroho,  MM  selaku  Rektor  Universitas  Mercu

Buana.
3. Prof.  Dr.  Didik  J.  Rachbini  selaku  Direktur  Pasca  Sarjana  Universitas

Mercu Buana.
4. Dr  Hari  Setyawati,  Ak,  M.Si,  CA  selaku  Ketua  Program  Magister

Akuntansi Universitas Mercu Buana.
5. Dr,  Istianingsih  M.S,Ak.,  CA.,  CSRS selkau  dosen  pemibimbing  yang

penuh  kesabaran  dan  ketulusan  hati  dalam  memberikan  bimbingan,

nasehat,  kritik  dan  saran  dalam  setiap  proses  bimbingan  hingga

terselesaiakannya tesis ini. 
6. Mba  Diah,  Mas  Seno  dan  seluruh  staff  serta  dosen  Program  Studi

Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana.
7. Dhenys BN atas dukungan dan semangatnya untuk menyelesaikan tesis ini

secepatnya.
8. Teman  dan  sahabat  seperjuangan  kelas  Magister  Akuntansi  Menteng

Tahun 2016, Mbak Yuli, Tyara, Icha, Saadah, Mbak Mely, Jejep dan teman

- teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman di PT Sandpasifik Jaya Abadi, PT Bank Rakyat Indonesia

yang telah memberikan dukungan dan kemudahan penulis dalam proses

perkuliahan dan tesis ini.

Penulis  menyadari  bahwa  tesis  ini  jauh  dari  sempurna  dikarenakan  keterbatasan

pengalaman  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  penulis.  Oleh  karena  itu  penulis

mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun

dari berbagai pihak.
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Semoga  tesis  ini  bermanfaat  dan  dapat  menambah  pengetahuna  khususnya  bagi

penulis  dan  pembaca  pada  umumnya.  Akhir  kata  dengan  segala  ketulusan  dan

kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam

tesis ini. 

Jakarta, 21 Agustus 2018
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