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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas

segala rahmat, karunia, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas,

Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate

Social Responsibility (Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012-2013)” yang merupakan salah satu syarat untuk

menempuh Ujian Sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa syukur serta

terimakasih yang sangat besar kepada orang tua tercinta Bapak Endang Dedy

dan Ibu Etty Suryati, serta kakak tercinta Riesa Cahya R dan Tresna Cahya S,

yang mana telah memberikan pengorbanan yang begitu besar, kasih sayang,

didikan dan arahan serta doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis. Terimakasih

karena selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. Semoga Allah SWT

senantiasa melindungi dan membalas segala kebaikan ayah, ibu, dan kakak.

Tak lupa penulis menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, semangat

serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada penulis baik selama kuliah
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maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan,

terutama kepada:

1. Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak., Ak., C.A., selaku dosen

pembimbing yang dengan sabar telah memberikan tenaga, fikiran, serta

waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan, masukan, nasihat

dan kritikan yang amat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi

ini, sehingga tanpa bantuan beliau skripsi ini tidak akan selesai sesuai

harapan.

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku Wakil Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus dosen penguji, serta Ibu

Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus dosen

penguji yang telah membantu penulis dalam pengujian skripsi siding akhir.

3. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.Si., M.B.A., selaku Ketua

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung.

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor

Universitas Widyatama.

5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris Program S1

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung

yang telah banyak membantu peneliti dalam bidang akademik.

7. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., selaku Dosen Wali yang
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telah memberikan nasihat dan arahan selama menempuh pendidikan.

8. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Univeristas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Hapsari Wulandari, Nadya Rachmawati Z, dan Zulfa, sahabat terkasih

penulis sejak SMA yang selalu memberikan canda tawa kepada penulis,

sahabat yang selalu ada dikala penulis membutuhkan, dan selalu

memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

10. Rima S, Ermawati Farida K, Hilda Berliana N, Zilly Restu W, Fitria Utami,

Rita Kristasari, Annisa Oktaviani, Lia Rahmi S, Siska Kania F, Pipit

Destyanti, Ajeng Putri P, Mia Dwi Y, sebagai sahabat penulis sejak awal

perkuliahan yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan

penelitian ini.

11. Utami Fiqih S, Deasy Oktaviany, dan Meuthia Nurul K sahabat seperjuangan

sejak menyusun proposal sampai penelitian ini selesai yang selalu

memberikan bantuan, serta saling memotivasi untuk segera menyelesaikan

penelitian ini.

12. Yunita dan Ema, teman bimbingan seperjuangan yang selalu memberikan

bantuan dan teman berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Rizky Azizurrahman S.H., orang

terkasih yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Sebagai orang yang selalu ada dikala penulis

merasa senang maupun sedih, orang yang selalu mendengarkan keluh kesah
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penulis, memberikan canda tawa bagi penulis, meskipun sering jahil dan

mengganggu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, ia adalah orang yang

menjadi motivasi utama penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk semua yang telah dilakukan

yang mana tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Semoga Allah melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada

pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Besar harapan

penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung, September 2015

Tiara Cahya Setianingrum


