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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan penyusunan Usulan 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

pada Bank Syariah (Survey Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-

2020).” 

 Penulisan naskah skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 Selama penulisan naskah skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit 

kesulitan dan hambatan yang dihadapi serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang 

akan datang. 

Penulisan naskah skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya 

dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Bapak Nana dan Ibu  Jariah yang dengan penuh 

kesabaran dan perjuangannya telah mengasuh dan mengasihi serta 

mendoakan dalam setiap langkah dan usaha. Serta Kakak penulis Nisa 

Amanah. Memberikan segala dukungannya baik itu materil dan moril untuk 

mewujudkan setiap harapan penulis. 

2. Bapak Dr. Ir. Nundang Busaeri, MT., IPU., selaku Rektor Universitas 

Siliwangi. 
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3. Bapak Dr. Ade Komaludin, S.E., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

4. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak.CA., selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, 

saran dan motivasi berharga dalam penyusunan naskah skripsi ini. 

5. Bapak Iwan Hermansyah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA., selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan 

motivasi berharga dalam penyusuan naskah skripsi ini. 

6. Bapak Rani Rahman S.E., M.Ak Selaku Penguji I yang memberikan 

masukan dan saran yang baik kepada penulis. 

7. Bapak H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA., Selaku Penguji II yang 

memberikan masukan dan saran yang baik kepada penulis. 

8. Kepada segenap pimpinan perbankan syariah yang telah rela dan membantu 

penulis dalam mencari segala kebutuhan dalam penyusunan penelitian ini. 

9. Rekan-rekan Mahasiswa Akuntansi 2017 atas motivasi, bantuan dan 

kerjasamanya. Terutama kepada rekan mahasiswa kelas B Akuntansi 2017 

yang telah membantu banyak hal dari awal penulis menjadi mahasiswa 

sampai sekarang. 

10. Kepada orang yang besar jasanya bagi penulis baik di lingkungan kelas, 

kampus maupun di luar itu. Saya ucapkan terimakasih pada Siska Fajar 

Kusuma, Adrian Dwi Putra, Restu Oktafiani, Dhea Asri Firliana karena 

telah mengajarkan penulis banyak hal dan kepada rekan siapapun yang 

membaca ini. 
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11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan moril ataupun materil dalam proses pemikiran dan 

penyusunan naskah skripsi ini 

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis. Aamiin. 

Akhir kata, penulis sampaikan terimakasih banyak dan semoga Allah SWT. 

melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. 

Aamiin. 

 

Tasikmalaya, Agustus 2022 

 

    Ilham Nazar 

 

 

 

 

 

 

 

 


