KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahi Robbil ‘ Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas
kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya peneliti dapat
menyelesaikan proposal tesis ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW. Tesis ini berjudul
“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Elemen
Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan
sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur
di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. Penyusunan tesis ini merupakan
syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana
Universitas Mercu Buana.
Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan
yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Hadri Mulya, M.Si, selaku Wakil Rektor Universitas Mercu Buana
dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, pengarahan dan
pemikirannya dalam penyusunan tesis ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang
diberikan dapat berguna bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. -Ing. Mudrik Alaydrus, selaku Direktur Pascasarjana
Universitas Mercu Buana.
4. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak.,M.Si.,CA, selaku Ketua Program Studi Magister
Akuntansi Universitas Mercu Buana yang telah mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan karya akhir ini.
5. Bapak Dr. Harnovinsah, M.Si,Ak.,CA, selaku Dosen Penguji yang telah
memberikan masukan dan arahan dalam proses penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Dr. Yudhi Herliansyah, Ak.,M.Si,CA, selaku Dosen Penguji yang
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telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana khususnya Magister
Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman,
serta nilai-nilai positif dan selalu memberikan motivasi dan semangat dalam
menyelesaikan jenjang pasca sarjana penulis.
8. Mas Seno, Mba Diah dan Seluruh Staf Tata Usaha dan Administrasi
Program Studi Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana atas
bantuan dan kesabarannya melayani mahasiswa-mahasiswi Program Studi
Magister Akuntansi.
9. Kedua Orangtua dan mertua penulis yang telah memberikan doa dan
dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan
tesis ini dengan baik.
10. Muhammad Nur Cahyanto sebagai suami terkasih penulis yang selalu
memberikan doa dengan tulus, dukungan baik moril maupun materil sehingga
penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Kedua puteriku tercinta Nadine Kirana Mecca dan Enggar Kirana
Pramesti

yang selalu

memberikan semangat

dan menghibur

serta

memberikan energi positif kepada penulis.
12. Kedua adiku Muhamad Anggun Wijaya dan Ninda Sholehah yang selalu
memberikan support dan doa kepada penulis.
13. Mba Yohana, Mba Novi, Mba Sari dan Mba Apri selaku sahabat penulis
serta teman-teman di Program Studi Magister Akuntansi Angkatan 30
Universitas Mercu Buana, yang telah ikut memberikan saran-saran serta
informasi terbaik dan dukungan yang berarti kepada penulis dalam
menyelesaikan tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan keterbatasan dan
kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya
atas penulisan karya akhir ini yang masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan,
kekeliruan dan masih jauh dari sempurna.
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Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun
guna perbaikan selanjutnya, karena sesuatu yang telah terlaksana bukanlah berarti
semua telah sempurna, bahkan akan semakin tampak akan kekurangannya.
Akhirnya penulis menyerahkan segala ketentuan dan urusan kepada Allah
SWT, Semoga karya akhir ini berguna.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 11 April 2019

Siti Maesaroh
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