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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan 

Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Pengungkapan Intelektual Aset dan Intelektual Liabilites terhadap ROE. (Analisis 

Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” 

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manausia biasa dalam hal ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan Skripsi  

ini  telah  melibatkan  banyak pihak yang tentunya dengan sepenuh hati telah meluangkan 

waktu dan dengan penuh keikhlasan memberi informasi yang dibutuhkan serta tidak lepas 

dari bimbingan dan bantuan khususnya pada Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si selaku dosen 

pembimbing 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 membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

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

Bisnis universitas Mercu buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, M.Si., Ak selaku ketua Program studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan bisnis Universitas Mercubuana. 

4. Seluruh Dosen dan Staf TU Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

5. Kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materil yang 

tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan semangat dan memberikan 
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banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan segala kebaikan dan kesehatan. 

6. Kepada sahabat saya yang selalu mendukung Mokhamad Rizky Oetomo, Noviansyah, 

Jaka Piyana, Abdul Rohman, Dewi Saputri, yang selalu memberi semangat dan 

dukungannya. 

7. Kepada teman–teman dikampus Mercu Buana Angkatan 21, terima kasih atas kerja 

sama,  semangat dan dukungannya. 

8. Pihak–pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

bantuan, Motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga karya 

kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum.Wr.Wb 

Jakarta, 30 Agustus 2019 
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