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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 من خر ج في طلب العلم فهو في سبيل الله

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR. Turmudzi) 

“ Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ” 

( QS. Al-Mujadillah : 11 ) 

ر و عسى ا ن تكر هو ا شيعا و هو خير لكم و عسى ا ن تحبو ا شيعا و هو ش

 لكم و الله يعلم و انتم ال تعلمو ن 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

( QS. Al-Baqarah : 216) 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Kedua orang tua (Abah, Ibu) tercinta yang telah mendidik dan merawat saya 

dengan baik dan tulus serta selalu mendoakan yang terbaik. 

 

Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan bantuan. 

 

Teman-teman Excellent Class dan teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi  

Universitas Islam Sultan Agung. 
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KATA PENGANTAR 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul  “Pengaruh Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan Melalui Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility 

Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2015-2017”. Penulis menyadari 

bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, 

dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE., Msi., Phd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Dr. H. M. Ja’far Shodiq, SE., S.Si., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk 

memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan dan saran 

yang sangat berguna bagi penulis. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

5. Orang tua saya atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang 

tiada henti dan sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis. 
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terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka. 

6. Semua sahabat Excellent Class Akuntansi 2015terutama Squad Pak Jafar 

dan semuanya yang tidak bisa saya tulis satu persatu. 

7. Keluarga saya di semarang Paduan Suara Mahasiswa “Firdaus Choir” 

Unissula yang sudah memberi arahan, motivasi, dan masukan bagi penulis. 

8. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian pra skripsi, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan 

manfaat bagi pembaca yang budiman. 
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