
 
 
 

SANWACANA 

 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT 

yang dengan kasih sayangNya telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 

AUTOMOTIVE AND ALLIED PRODUCT YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2011”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas 

Lampung. 

 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.. M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Unila; 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung; 

3. Bapak Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Unila; 

4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, saran, 

arahan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini dan selama masa 

perkuliahan; 



5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang 

telah memberikan bantuan, saran, arahan dan waktunya selama penyusunan 

skripsi ini dan selama masa perkuliahan; 

6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt selaku Dosen Penguji Utama 

yang telah memberikan bantuan, saran, arahan dan waktunya selama 

penyusunan skripsi ini dan selama masa perkuliahan; 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 

selama penulis berada di Fakultas Ekonomi; 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung yang 

selalu membantu dalam proses menuju sarjana. 

9. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril 

dan materiil serta senantiasa berkorban dan mengusahakan yang terbaik bagi 

penulis dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah selalu melindungi kita. 

10. Mbak Reny dan Abi yang selalu memenuhi hari-hari dengan tawa, doa, 

motivasi, dan harapan menuju kebaikan. Semoga kita bisa membanggakan 

orang tua. 

11. M. Taufan Firmansyah terima kasih atas kebersamaan yang tak tergantikan, 

terima kasih untuk selalu mendampingi dalam tangis dan tawa, serta 

memotivasi dengan cara yang luar biasa. Mimpi dan harapan kita, semoga 

didengarNya dan diberikan yang terbaik, Aamiin. 

12. Sahabat terbaik di angkatan : Alma’wa, Yunita Supriani, dan Febi Febrian 

terima kasih telah menemani hari-hari perjuangan kita, saling menguatkan di 

saat putus asa, saling membantu dan menyemangati setulus hati saat 

dibutuhkan. 

13. Teman-teman dekatku di angkatan: Riski Rahmah, Siti Sholekhah, Agnes 

Lisdiani, Eka Travilta, Erni Febriani, Fatimah, Martina Rinawati, Meipa 

Sari, Terima kasih teman atas segala dukungan kalian. 

14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi, terutama presidium tahun 

2010-2011 (Deni,Jerri,Paulina,Danis,Izul,Ipeh,Kamal,Zona,Umar, 

Santoso,Febri,dan Krisna) kalian adalah tim yang hebat, bekerja tanpa 

mengenal lelah dengan semangat kekeluargaan yang tinggi. 

15. Teman-teman Akuntansi 2008 yang begitu beragam. 



16. Senior akuntansi 2007, yang telah memberikan sumbangsih dalam proses 

panjang ini, Mbak (Siwi,Tami,Riska,Lili,Retni,Ratu) dan Kakak 

(Ade,Agung,Dorman), terima kasih atas segala bantuannya. 

17. Seluruh TIM KKN Pancamarga, terimakasih atas segala pelajaran 40 hari 

yang tak terlupakan. 

18. Sahabat Sepanjang Masa : Zhoupa, Leon, Novita, Ilmi, Indah, Dewi, Rafika, 

Ria, Heny, Dita, Yunistia, April, Bima, Bung Hendri, dan Sadam. Semoga 

kita selalu sukses, bahagia adalah hak kita. 

19. Keluarga Besar TK Aisyiyah, SD N 1 Metro, SMP N 1 Metro dan SMA N 1 

Metro. Langkahku menuju kesuksesan. 

20. Tempat tinggal penulis selama kuliah, Gamalama, Wisma Idola, dan Puri 

Pratiwi. Terima kasih atas tempat yang nyaman. 

21. Pak Sobari, Mas Yana, Mas Leman dan Mbak Sri, terima kasih atas 

pelayanan membuat kenyamanan di gedung E. 

22. Terima kasih untuk orang yang sudah terlibat atau melibatkan dirinya dalam 

hidup saya, dan orang-orang yang terlewat disebutkan tetapi sebetulnya arti 

yang sama pentingnya bagi kehidupan saya. Terima kasih. 

 

Akhir kata penulis hanya dapat mendo’akan semoga segala bantuan yang telah 

diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi 

para pembaca. 

 

Bandar Lampung, Februari 2013 

Penulis 
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