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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat-Nya yang atas berkat, rahmat serta karunia-Nya Laporan Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan oleh penulis. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sidang Program Sarjana 1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi pada Universitas Widyatama Bandung. Adapun judul dari Skripsi ini yang 

diajukan oleh penulis adalah “PENGARUH BIAYA CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

(Survey Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012 - 2014)” 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan dapat terlaksana 

tanpa doa, bimbingan, motivasi, dukungan, bantuan, dan saran-saran dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Keluarga besar, Papi, Mami dan Eyang tercinta yang telah mendidik penulis 

dari kecil hingga sekarang, yang tidak kenal lelah dalam memberikan doa 

restu dengan segala ketulusan dan kesabarannya serta dukungan moral dan 

materil. Kedua kakak tersayang, Inaz Nabilla dan Dino Rahmatullah, yang 
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selalu memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan sehingga Skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

2. Yang Terhormat  Bapak Dr. R. Wedi R. Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., 

selaku dosen pembimbing dalam proses penyusunan Skripsi ini, yang telah 

banyak meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis. 

3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. , selaku 

Rektor Universitas Widyatama. 

4. Yang Terhormat Bapak Dr. R. Wedi R. Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Yang Terhormat Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang Terhormat seluruh Dosen Universitas Widyatama, khususnya dosen-

dosen di jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat selama penulis kuliah. 

7. Seluruh Staff Administrasi, Sekretariat Akademik, dan perpustakaan yang 

telah membantu dalam hal pelayanan kemahasiswaan selama penulis 

melakukan kegiatan perkuliahan. 

8. Teman-teman seperjuangan alih program di Universitas Widyatama, Sisky, 

Iyaw, Githa, Intan, Ayu, dan Yeni. Terima kasih telah berbagi dukungan, 

semangat, dan suka duka bersama. 
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9. Seluruh sahabat Kupu-Kupu tersayang, Evay, Adis, Oche, Evan, Ria, Sisky, 

Lyris, dan Fierly. 

10. Seluruh sahabat tersayang, Cindera, Leka, Sosro Lita, Risabella, Eva, Iput, 

Nong, Ica, Sanni, dan Zuchri, terimakasih telah menjadi sahabat yang 

menyenangkan semenjak SMA hingga sekarang. 

11. Semua rekan-rekan dan orang-orang dilingkungan kampus Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang mungkin penulis tak dapat sebutkan satu persatu. 

12. Seluruh pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, telah membantu, 

memberikan doa, kritik, dan saran dalam penyusunan Skripsi ini. 

        Semoga amal baik seluruh pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah 

SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaan Skripsi ini. 

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak yang akan penulis terima dengan senang hati. Di akhir kata, penulis 

berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

                Bandung, Februari 2016 
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