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KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrahmanirrahim , Alhamdulillahirabbil’alamiin puji syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam 

bagi junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan Intellectual 

Capital terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017)” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar strata  satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi 

Universitas Mercu Buana. 

 Penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. 

Suharmadi, M.Si.,MM.,Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan saran, bimbingan, semangat, ilmu pengetahuan dan nasihat yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berterimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua yang hebat, Ibu Wahriyatun dan Bapak Sumarno dan Kakak ku tercinta 

Nita Safitry, Amd dan Warnoto, terimakasih atas semua doa yang tulus, cinta dan kasih 

sayang yang abadi, semangat, nasihat, motivasi dan dukungan moral serta material 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Seseorang yang spesial banget dihidup penulis, Gilang Putra Jati yang senantiasa selalu 

memberi perhatian, support, doa, waktu, tenaga, pikiran dan kasih sayang kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses bareng dan selalu dilindungan 

Allah SWT. 

3. Prof. Dr. Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

4. Dr. Harnovinsah SE., AK., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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5. Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh dosen-dosen dan Staf Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran diri melalui 

suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar pemikiran analitis dan pengetahuan yang 

baik. 

7. Sahabat-sahabat yang tersayang, sahabat kecil Antin, sahabat sekolah Riska, Mega, 

Fitriani, Ayu, Parah, sahabat kampus Fathia, Alya, Eka, Rahmi, Annita, Annisa, sahabat 

julit dikampus Dinda, Louwis, Alfiani, terutama Tetty yang sejak awal mulai kuliah 

hingga sampai saat ini selalu bersama penulis melewati masa-masa perjuangan di masa 

kuliah dan yang lainnya. Terimakasih banyak atas kebersamaan yang selalu dibangun 

dan kegokilan, terimakasih sudah selalu memberi semangat dan motivasi dikala penulis 

mencurahkan rasa lelah dan menyerah, semoga kita selalu sukses dan dibawah lindungan 

Allah SWT. 

8. Teman-teman diskusi atau teman satu bimbingan Dewi, Putri, Eka, Tetti, Khoirunnisa, 

Adi, Imam, Bram. Terimakasih telah bersedia berbagi ilmu yang bermanfaat. 

9. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015 yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas kebersamaan dan kerjasama selama 

masa perkuliahan dan masa-masa penulis skripsi, semoga kita selalu sukses dan dibawah 

lindungan Allah SWT. 

10. Teman-teman Alumni SMK Sumpah Pemuda, Alumni SMP Sumpah Pemuda, dan 
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sekarang. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena ini penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis 

mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang. 
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