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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-

2014)”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian mupun penggunaan bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyuususnan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 
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berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi umatnya. 

3. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Yati Sugiarti dan Bapak M. Rahayu 

Sudradjat, terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, dorongan, dan 

motivasi serta pengorbanannya baik fisik mupun materi dan semuanya yang 

tak pernah terbalas. 

4. Kedua kakak tercinta, M. Ahmad Mussadad dan M Dani Djunaedi yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat untuk kelancaran studi dan 

skripsi penulis. 

5. Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 

memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama 

penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., MBA selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

8. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 
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9. Bapak Dr. R.Wedi Rusmawan K, S.E.,M.Si.,Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Ibu Erly Dherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi UniversitasWidyatama 

12. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang banyak 

membantu peneliti dalam bidang akademik sekaligus dosen wali yang telah 

meluangkan waktu selama proses perwalian. 

13.  Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan 

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan 

dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Akhir kata penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. 

                                                                                  Bandung, Februari 2016 

                                                                                  Penulis, 

 

       M Rizka Damayanti 
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Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang telah begitu bermurah hati memanjatkan doanya, 

menyediakan waktu, tenaga serta pikirannya demi terselesaikannya penelitian ini. 

Sehingga dengan begitu peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan memberikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Keluarga besar tercinta di lengkong besar dan di braga tempat penulis 

tinggal selama kuliah, Wa Dedek, Om Yanto, dan Ica yang selalu 

memberikan nasihat terbaik, bantuan yang diberikan dan doa selama ini 

kepada penulis. 

2. Sahabat-sahabat tersayang yang sedang berjuang bersama-sama, Suci 

Rahmawati, Tri Gita Gumanti, Sari Dewi Utari, Marsya Nur Arita yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, tempat sharing, dan doa selama 

menyelesaikan skripsi ini. 
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dukungan, Ina Rahayu, Dimas Ibrahim, Ricky Rachmatullah, dan Liza 
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5. Khususnya kepada Kang Robby Noer Ilahi yang ganteng, baik hati selalu 

merespon chat dari penulis apabila penulis kebingungan dari mulai 

memilih judul skripsi, hingga sidang berlangsung. Penulis sangat 

berterima kasih kepada kaka super baik satu ini karena sudah meluangkan 

waktunya untuk membalas chat, memberikan semangat, bimbingan, serta 
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yang selalu kalian berikan kepada penulis. 
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Akbar, terimakasih karena selalu membantu penulis saat kebingungan 

dalam pengerjaan skripsi, dan semangat kepada penulis. 
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Demikian skripsi ini disusun oleh penulis, mohon maaf atas segala 

kekurangan dari penyajian skripsi yang penulis sajikan. Harapan penulis agar 

penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu dan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih. 
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                                                                                   Penulis, 
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