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KATA PENGANTAR 

 

Dengan Rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat-Nya yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang-Nya dan 

anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN BIAYA CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LABA PERUSAHAAN (Studi 

Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011 – 2013)”. Skripsi yang penulis susun merupakan salah 

satu syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik dilingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-

pihak yang turut memberikan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak 

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, do’a serta semangat. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat penulis 

sampaikan kepada:  

1. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun 

materiil. Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan do’a yang 

tiada akhir. 

2. Yang Terhormat Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. selaku 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan 
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dengan kesabarannya memberikan bimbingan, saran, arahan, dan 

dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Yang Terhormat Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.Si., Ak., C.A., 

selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., 

selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku 

Wakil Rektor Universitas Widyatama. 

6. Yang Terhormat Bapak Dr. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., C.A., 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang Terhormat Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku 

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Yang Terhormat Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Yang Terhormat Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah menyetujui pengajuan proposal. 

10. Yang Terhormat Bapak Kamaludin Subha, Drs., M.M selaku dosen 

penguji karena atas peran beliau saya dapat melewati ujian sidang dan 

mendapat kelulusan. 

11. Yang Terhormat Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku 

dosen penguji karena atas peran beliau saya dapat melewati ujian sidang 

dan mendapat kelulusan. 
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12. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Universitas Widyatama, yang telah 

memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti. 

13. Seluruh staf administrasi, sekretariat akademik, dan perpustakaan yang 

telah membantu penulis selama masa kuliah di Universitas Widyatama. 

14. Keluarga, terima kasih oma, opa, tante, dan om untuk dorongan, semangat 

dan do’anya sehingga kakak bisa menyelesaikan skripsi ini. 

15. Adik tersayang Mutiara, makasih ya udah do’ain kakak biarpun kamu 

sedikit menghambat karena selalu bikin kakak stay di Kuningan 

berminggu-minggu dan nggak kerjain skripsi. 

16. Terima kasih Agi yang telah banyak memberikan saran, perhatian dan 

motivasi untuk terus berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. 

Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang terus berkembang dan 

mencapai kesuksesan dalam kehidupan. 

17. Sahabat-sahabat terbaik “my hard to find and lucky to have” yang sudah 

seperti keluarga sendiri, yang selalu ada disetiap suka dan duka, yang 

selalu memberi support dikala jenuh saat proses pembuatan skripsi dengan 

bahasa yang nyelekit dan nyeleneh. Thank you Ken yang selalu setia 

menghibur dan menemani. Thank you Cindy yang baik mau antar-jemput 

dan membagi tempat istirahatnya diwaktu rungsing melanda. Thank you 

Thia yang selalu memberi semangat agar pembuatan skripsi ini segera 

selesai. Thank you Femy yang setia menemani jalan-jalan agar tidak stress. 

Thank you Intan yang banyolannya lucu dan membuat tertawa. Thank you 

Yuki yang telah mendo’akan dan selalu memberi semangat. 



 
 

vi 
 

18. Terima kasih Sarah “my other half”, teman yang senantiasa menemani 

setiap hari, yang banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi, yang 

selalu memberi semangat namun kadang menjatuhkan juga. Terima kasih 

juga Arlingga yang mengantar-jemput. Terima kasih Shella “my sister 

another mother” yang senantiasa memberikan pujian untuk menghibur dan 

selalu setia menemani. 

19. Terima kasih untuk teman seperjuangan dari semester satu, terima kasih 

Ega teman bertukar pikiran dan telah menjadi guru saat ujian datang, 

teman yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih 

atas kesabaran dan motivasinya selama ini. Terima kasih Indira, teman 

hang out dan semoga cepat sembuh ya.  

20. Terima kasih untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terima kasih untuk kerja samanya selama ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak. 

 

Bandung, Januari 2015 

 

 

Monica Intan Meilyandrie
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