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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen & 

Komite Audit terhadap Intellectual Capital Disclosure dan Dampaknya pada 

Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

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 Bapak. Harno dan Ibu Juwarti serta adik-adik tersayang 

Nofitasari, Indah Mahestri & Candra Pratama, atas semua doa, kasih sayang, 

nasihat, serta dukungan yang tak pernah henti menyertai dalam setiap langkah 

penulis dalam terselesaikannya skripsi ini. 

7. Ibu Reni E. Julianti selaku Direktur PT. Victoria Cipta Perdana tempat penulis 

bekerja, yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil dari awal 

penulis menimba ilmu di Universitas Mercu Buana. 

8. Sahabat seperjuangan Putri Utari, Agnestasya, Winda Lestari, Dian Mey, Dian 

Kus, Diena Hanifah & Sharah Marbasy yang telah senantiasa menemani dan 

menyemangati selama perkuliahan berlangsung sampai dengan 

terselesaikannya skripsi ini. 

9. 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 endanghidayati80@yahoo.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, 24 Februari 2018 

 

 

 

     Endang Hidayati 
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