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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-

Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 

keluarga-Nya dan parah sahabat-sahabatnya dan sampai pada kita semua. Atas 

nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Dewan 

Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2013). Penyusunan skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih 

sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, 

saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 



iv 
 

1. Kedua orangtua tercinta, Dani Prihadi dan Mamay Nurmaya, terimakasih 

atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis yang tiada 

akhir dan tiada henti-hentinya berjuang untuk yang terbaik. Penulis hanya 

bisa membahagiakan dan memberikan sebuah karya tulisan ini sebagai 

tanda bukti dan terimakasih tiada terhingga penulis kepada kedua orangtua 

yang tercinta. 

2. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing serta 

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan 

skripsi ini. 

3. Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak., CA., dan Ibu Dini Arwaty A, 

S.E., M.si., Ak., selaku dosen penguji dalam skripsi ini yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran serta dengan sabar dalam menguji san 

selalu memberikan pengarahan dan pelajaran hidup yang berarti bagi 

penulis. 

4. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A,K,M.S., Ak., selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., MBA., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 
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7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si.  selaku Sekretaris Program S1 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama 

Bandung yang telah banyak membantu peneliti dalam bidang akademik. 

11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, 

dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

12. Kakak tercinta Annisa Nuraeni, terimakasih atas dorongan dan perhatian 

serta kasih sayang yang tiada henti terus disampaikan kepada penulis, oleh 

karena itu penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

13. Keluarga Besar Kalijati, terimakasih atas bimbingan dan bekal ilmu yang 

sangat berharga bagi penulis sehingga bisa terus berjalan sampai 

menyelesaikan penelitian ini. 

14. Gita Putri Firnasari, terimakasih atas do’a dan dorongan, perhatian, 

semangat serta ketulusan yang selalu menemani baik suka atau duka, 

sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. 
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15. Sahabat-sahabat satu pejuangan skripsi, Defri, Randy, Dina, Mega,Rama, 

Ayu, Chika, Afifah, Qdrianiani dan lainya, terimakasih atas ilmu yang 

diberikan kepada penulis dan support yang diberikan. 

16. Sahabat-sahabat POSMA 2011, Sachli, Kemal, Rangga, Bangke, Opik, 

Bili, Ganjar, Mas, Whisnu, Lucky, Arif, Om, Vinlie, Zuhri, Elbi, Ugi, 

Widi dan lainya yang sangat banyak dan erat dengan kekeluargaannya. 

Terimaksih selalu mendukung dan mensuport penulis untuk bisa 

menyelsaikan penelitian ini. 

17. Sahabat-sahabat SMAN 20 Bandung, Mihe, boki, Adit, Aziz, Billy, Jordi, 

Victor, Ajo, Dinal, Wildan, Bowo, Bentar, Whisnu dan lainya. 

18. Sahabat-sahabat ALB, Fadli, Yayan, Regi, Adit, dan lainya yang sangat 

banyak dan erat dengan kekeluargaannya. Terimakasih atas semua 

dukungannya kepada penulis. 

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan 

ini, yang telah memberikan do’a serta bantuan dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah menudukung dan 

membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Bandung,  20 April 2015 

 

   Penulis,      

    Galih Raspati   


