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KATA PENGANTAR 
 

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

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko dan Pengungkapan Modal 

Intelektual terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017)”. 

Skripsi ini merupakan syarat 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 Dr. Erna Setiany, SE.,M.Si. selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hanturkan 

alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugrahnya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Suharjo(Alm) , Mama Khatimah, dan ketujuh 

kakak peneliti Rodiah, Karmila, Mutopah, Wahid, Sugiyanto, Miftahuljannah, dan  
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Puput Farla Aulia. Mereka yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan 

moral maupun material yang tiada henti-hentinya kepada peneliti, serta 

memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu Buana dan 

Dr. Hadri Mulya, M.Si. selaku Wakil Rektor universitas Mercu Buana beserta 

Jajarannya 

3. Bapak Dr.Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA., CSRS. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Ibu Diah Iskandar, SE., M.Si, selaku dosen mata kuliah Workshop Tugas Akhir 

yang membantu saya dalam mengolah data dan memberikan penjelasan kepada 

saya ketika ada yang saya tidak mengerti dalam penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis 

7. Orang yang istimewa dalam hidup saya calon suami tercinta Arfaksyah Gusti 

Nugraha, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendorong penulis 

untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi terwujudnya cita-cita 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

8. Teman seperjuanganku untuk Gebie Nindriyani, Diana Nur Indah Sari, Venny 

Shafira Rahardjo, Febrianingsih Putri,  Anindia Putri, dan Dwiki Firnanda yang 
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selalu membantu selama proses pengerjaan dalam penyelesaian skirpsi serta 

berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Teman-teman 

TIJEL yang selama 3 tahun belajar akuntansi bersama dan membuat penulis 

melanjutkan pendidikan akuntansi hingga mendapatkan gelar sarjana ekonomi ini. 

9. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu atas kebersamaan selama menuntut ilmu dikampus tercinta. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

bantuan, motivasi serta doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini.  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala 

bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang. 

 

         

Jakarta, 14 Januari 2019 

        

 

      

         Galuh Adhel Ayu 
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