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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“PENGARUH LEVERAGE & AKTIVITAS PERUSAHAAN TERHADAP

PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi Empiris pada

Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 -

2014)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran,

dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak, hingga

terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan

hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta papa dan mama yang telah memberikan dukungan

baik secara moril maupun materil dan selalu mengiringi setiap langkah

penulis dengan doa, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang begitu

besar.

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing

sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah
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bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan, dan saran kepada penulis sampai dengan

terselesaikannya skripsi ini.

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

Universitas Widyatama.

4. Bapak Dr. Wedi R. Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Seluruh Dosen, Asisten, dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan

bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai.

7. Seluruh Staf Administrasi serta seluruh Karyawan Universitas Widyatama

yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu

penulis dalam memperoleh informasi tentang akademik.

8. Adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi, Indah, abang Farik, ade Uma,

terimakasih buat semua dukungan dan doa yang telah kalian berikan.

9. Malik Soe’oed yang dari awal penyusunan skripsi ini selalu direpotin dengan

keluhan-keluhan penulis tapi tetap memberikan perhatian, dukungan, bantuan,

dan doa untuk penulis. Terimakasih banyak, much love!
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10. Dea, Devi, Coma, Jane, Sussy, Nna, terimakasih atas dukungan dan doa

kalian, hampir 8th sahabatan dari jaman SMA, semoga selamanya selalu jadi

sahabat terbaik.

11. Teh Sas, teh Sis, teh Yaw, teh Yen, Githa, Ayu makasih udah jadi temen

penerus yang luar biasa dari awal masuk Utama sampai akhirnya satu per satu

dari kita lulus. Bakal kangen masa-masa bareng kalian, sukses terus ya.

12. Teruntuk Eria sahabat sedari SD, terimakasih udah memberikan ide awal

untuk tema penyusunan skripsi ini dan membantu menjawab pertanyaan-

pertanyaan penulis.

13. Anggita, Farida, Mey, Shelvy, Siti sahabat alumnus Unpad terimakasih telah

menjadi bagian cerita hidup penulis. Sukses selalu untuk kita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan

dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Maret 2016

Penulis


