
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T dan junjungan Nabi 

Besar Muhammad S.A.W, karens atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Corporate Social 

Responbility Terhadap Profabilitas Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk. ”. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan 

Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis 

berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandung, September 2014

    Penulis,

Shellyna Julia Tressya Adinata



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan 

dan dorongan serta saran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

dalam kesmpatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:

1. Mama dan Papa, terima kasih atas nasihat, teguran, ilmu dan segala dukungan 

baik materil ataupun non materil terutama untuk doa yang tiada henti-hentinya 

kalian dipanjatkan. 

2. Dea dan Kakak yang senantiasa mendukung dan mendoakan.

3. Untuk Babeh dan Alm. Nenek yang telah memberikan wejangan hingga bisa 

seperti saat ini.

4. Untuk seluruh sanak saudara Om, Tante, dan para sepupu serta keponakan yang 

selalu memberikan dukungannya saya ucapkan banyak terima kasih.

5. Bapak Ivan Gumilar Sambas, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing, yang 

telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikanya skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama.

7. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama..

8. Ibu Siti Komariah S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

9. Bapak Ryan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen S1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

10. Bapak Agoestiana Boediprasetya, Dr., H., S.E., M.T., selaku Dosen Wali 

penulis hingga masa akhir perkuliahan. Terima kasih banyak atas bantuan, 

arahan dan motivasinya seelama proses perkuliahan sampai proses penyusunan 

skripsi ini.



11. Seluruh Dosen, Asisten, Staf Pengajar Fakultas Bisnis Manajemen dan seluruh 

Staf Administrasi serta seluruh Karyawan Universitas Widyatama, yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bekal pengetahuan 

sampai penulisan skripsi ini selesai.

12. Sahabat terbaik penulis Arif Permana Sidiq terima kasih untuk segala 

dukungannya selama ini baik selama proses penyusunan skripsi maupun masa 

perkuliahan, dan dukungan dari Oca, Farah, Amoy, serta sahabat-sabahat 

terbaik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

13. Terima kasih banyak untuk Andin, Ima, Mimi, Febi, Anita, Fathi, Vanisa, Iresa, 

Tiara, Nabila dan teman-teman kelas I yang sama-sama sedang berjuang dengan 

akademisnya, terima kasih banyak atas doa dan support-nya selama ini.

14. Untuk teman-teman Paduan Suara Universitas Widyatama, teman-teman Duta 

Kampus Universitas Widyatama, dan teman-teman staff inti MASSA 2011 

15. Seluruh teman di Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

per satu.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhir kata, semoga Allah S.W.T. membalas 

budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


