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Yang bertanda tangan dibawah ini  
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 Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Intellectual Capital 
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pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 
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karya saya.  
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gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-

olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan 

tulisan yang saya salin itu, atau tiru yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa 

memberikan pengakuan pada tulisan aslinya. 

 Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-
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HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Bismillahirrohmanirrohim... 

Alhamdulillahirobbil „alamin... Ya Allah terima kasih atas segala nikmat dan 

karuniaMu, akhirnya kewajibanku dijenjang perkuliahan S1 dapat terselesaikan 

dan atas ridhoMu insyaallah akan Ku lanjutkan stadiku menuju ke jenjang yang 

lebih tinggi lagi.. 

Karya skripsiku Ku persembahkan untuk...  

Orang tua tercinta mamah, jideh, jidi, chal, ati terima kasih atas doa, pengorbanan, 

segala kasih sayang dan motivasi yang diberikan, sehingga dapat menyelesaikan 

stadiku di S1.  

Untuk kakak2 ku hana, najmah, mufidah, dan nafilah, adikku fifi yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi untuk mengerjakan menyelesaikan kuliahku 

dalam menuju keberhasilanku dan juga ponakanku yang paling nggemesin ada 

zaidan dan afnan yang selalu membuat aku terseyum dengan tingkahnya... 

Teman-teman U9 dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberi 

dukungan, semangat, keceriaan, dan telah membuat hidupku menjadi lebih 

bermakna,,  

Thanks for all.. insyaallah i can be the best and always benefit for all 

 

“Choirunnas anfaanhum linnas”. HR. Ahmad 

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang 

lainnya” 

 

“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung 

perihnya kebodohan” (Imam syafi‟i) 

 

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 

baginya jalan ke surga”. HR. Muslim. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepeda Allah SWT atas 

segala nikmat, kemudahan dan rahmat yang telah banyak tercurah, sehingga 

penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH 

INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2012-

2014). Dimana proses penyusunan penulis banyak mendapatkan tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat. 

 Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 

banyak pihak yang dengan ikhlas memberikan informasi, motivasi, saran, kritik 

serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Untuk 

memenuhi sebagian syarat mendapat gelar Sarjana Ekonomi  Jurusan Akuntansi 

Universitas islam Sultan Agung Semarang. Oleh karena itu perkenankanlah 

penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Sutapa. SE, Msi, Akt, selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dan 

pengarahan penyusunan skripsi ini.  
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4. Segenapn Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis 

selama menempuh bidang studi.  

5. Seluruh Staff karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah membantu, memberikan motivasi, pandangan, konsep tentang materi 

dan ilmu yang telah penulis dapatkan serta menjadi pedoman dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak, Ibuku tercinta, terima kasih atas semua kasih sayang, kesabaran 

dan doa yang selalu mengiringi langkahku. 

7. Kakak-kakaku dan Adiku tersayang yang telah senantiasa memberikan 

bantuan, doa, dan semangat. 

8. Teman-teman mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2012 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta pihak-pihak lain yang 

memberikan bantuan, fikiran, ilmu, doa, dan semangat kepada penulis.  

Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman masih kurang, 

sehingga penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga 

memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk 

berkarya lebih baik dimasa mendatang. 
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