
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirohmannirrahim. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang                    

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat     

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH BIAYA CORPORATE                              

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN”, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan terakhir untuk 

menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, do’a dan 

bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa 

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang Allah beri. Alhamdulillah, 

akhirnya skripsi ini bisa selesai. 

2. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan perhatian telah membantu 

dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

sekali atas kerelaan Bapak dalam menyediakan waktu, dan memberikan 

masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis. 

3. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame Slamet Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

 



 

 

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

8. Papa dan Mama, atas semua kasih sayang, do’a, dan dukungan yang 

diberikan sehingga membuat penulis ingin selalu berbuat dan memberikan 

yang terbaik. Skripsi ini Asri persembahkan untuk dua orang yang paling 

Asri sayang di dunia (Cuma Allah yang akan membalas semua yang Mama 

dan Papa kasih untuk Asri…semoga ini bisa jadi salah satu yang bikin 

Mama dan Papa bangga sama asri). 

9. Adik-adik yang Asri sayang. Kita kasih yang terbaik untuk Mama dan 

Papa… 

10. Bapak Hanafi, Ibu Riska, dan Ibu Pinpin dari PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten. Terima kasih banyak atas semua bantuan yang 

diberikan, serta masukan-masukannya. 

11. Untuk teman-temanku “Ulfie, Achie, Anggi Novalia, Anggi Yulandari, Dwi, 

Lisa, Mifa, Nunik, Nurul, Kartika” terima kasih atas support dan do’a nya 

untukku. 

12. Untuk teman-teman kelas G dan akun 2005 yang sangat baik. Terima kasih 

atas pertemanan dan kerjasama dalam perkuliahan yang telah kita bina 

selama ini. Maaf ya tidak bisa disebutkan satu persatu. 

13. Seluruh Staf dan Dosen Pengajar di Jurusan Akuntansi S-1 yang telah 

memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas 

Widyatama. 

14. Dan akhirnya kepada seluruh pihak dan temanku yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang juga turut memberikan dorongan dan bantuan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka 

yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, juga balasan 

yang setimpal atas budi baik yang mereka berikan. 

 

 



 

 

Atas segala ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang menjadi pegangan bagi penulis dimasa yang 

akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membaca dan membutuhkannya. Amin 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung,  Januari 2009 

Penulis, 

 

 

 

( Siti Endah Nur Asri ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


