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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Asy Syarh ayat 5-6) 

 

“Wafatkanlah aku dalam keadaan islam dan gabungkanlah aku dengan orang-

orang shaleh” 

(Q.S Yuusuf:101) 

“Menangislah ketika engkau berdoa. Jika tidak bisa, maka berpura puralah 

menangis, lalu tangisilah atas kepura-puraanmu itu” 

(Cak Nun) 

 

“Barangsiapa yang meringankan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah 

akan meringankan baginya kesusahan di akhirat” 

( Riwayat Tirmidzi; 1345 ) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahan kepada: 

Bapak Ibu tercinta, kakak – kakaku, dan para sahabat-sahabat  

terbaikku  

  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 

taufiq, hidayah serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2014-2016) 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi 

Akuntansi. Penulis  menyadari  bahwa   dalam   proses  sampai  dengan   

selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini atas segala do’a, bantuan,  bimbingan dan dukungan yang 

telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PHD. selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra Winarsih., M.Si selaku ketua program studi akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu  Dr. Indri Kartika, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing   yang 

dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis  hingga  

skripsi ini selesai. 



4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staff karyawan Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar 

penulisan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua tercinta Ibu Suyati dan Bapak Suwarno yang selalu 

memberikan dukungan doa, semangat, dan kasih sayang  tulus kepada penulis 

6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, dan 

kasih sayang  tulus kepada penulis. 

7. Teman – teman seperjuangan yang selalu bersama dan saling memberikan 

semangat dan dukungannya. Terimakasih atas keceriaan, tawa dan 

kenangannya selama tahun-tahun kuliah di Unissula.  

8. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang Angkatan 2013. 

9. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan doanya. 

 

 

  



 


