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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 

kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” 

(Q.S. Al-Ankabut : 6) 

PERSEMBAHAN : 

 Allah SWT yang telah memberiku kekuatan untuk 

menyelesaikan amanah ini. 

 Kedua orang tua dan saudaraku tercinta yang tak henti-

hentinya mensupport dan berdoa demi keberhasilanku. 

 Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 
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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan usulan penelitian skripsi dengan judul “Peran Modal Intelektual 

Dalam Memediasi Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan” yang disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dimiliki oleh penulis baik dari penyajian maupun penggunaan bahasa. 

Namun demikian, inilah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh penulis dan 

diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, semua 

masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan, do’a, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling mendalam, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, M.Si., Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktu, motivasi, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

mahasiswa. 

6. Keluargaku tercinta (Bapak Subagyo, Ibu Nuryani, Mbak Dinny dan Dek 

Fira) yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan do’a yang tiada henti.  

7. Sahabat-sahabat terbaikku (Mayang, Emi, Septiawan, Winda, Nabila, Ririn, 

Shima, Rika) dan teman spesial (Mas Roval Yulistiawan) yang selalu 

mendengarkan keluh kesahku dan selalu menemaniku saat suka maupun duka 

serta selalu memberikan semangat yang tiada henti. 

8. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi angkatan 2013 terimakasih atas 

do’a, motivasi, semangat, perhatian dan kebersamaan yang kalian berikan. 

  

 



8 
 

 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah 

terlibat. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Semarang, 27 Agustus 2018 

      Penulis, 

 

 

       Shanti Kurnia Dewi 

 


