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KATA PENGANTAR 

 

Bismilalahirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala 

berkah, rahmat, kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak 

terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta salawat 

serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah memberikan 

tauladan yang baik bagi seluruh umat muslim di dunia. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, dengan judul: “PENGARUH PENERAPAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI  

PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 -2014” ini 

tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, 

langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis 

lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan 

saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

memberikan bimbingan, kritik, saran, semangat, serta doa kepada penulis dalam 

penyusunan skrispi ini hingga selesai. Sehingga pada kesempatan ini penulis 

dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT beserta Nabi dan Rasulnya atas berkat dan rahmatnya pada 

Penulis selama hidupnya. 
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2. Kedua Orang Tua saya, Ibunda tercinta Tati Rostati dan Ayahanda tercinta 

Pepen Supendi yang telah membesarkan dan mendidik saya selama ini. I 

Love you Mom, Dad, Thanks for always support me. Terima kasih atas doa 

dan perjuangannya selama ini. Selalu hadir dan memberikan semangat 

bagi penyusun. 

3. Kakak  tercinta Riza Fauzi, S.E. dan Radika Frihadi, S.E. yang telah 

memberikan motivasi yang besar dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Achmad Sanusi, H., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing  yang 

sudah mau membantu, memotivasi, dan meluangkan waktunya untuk 

penulis.  

5. Bapak Herman Sofyandi, S.E., M.M, selaku wali dosen, yang telah 

memberikan kemudahan, dukungan serta nasehat-nasehat yang bersifat 

membangun untuk saya. 

6. Ibu Prof. Dr.Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir,M.S., Ak.,(almh) selaku 

ketua badan Yayasan Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Bapak Ryan Kurniawan, SE.,M.M. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 

yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu. 

11. Karyawan  Staff Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika  yang 

membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama. 

12. Dr. Asmie Utamy Asfar yang selalu memberikan dukungan setiap saat. 

13. Kawan-kawan mahasiswa seperjuangan Pemerintahan Mahasiswa 

Universitas Widyatama. SALAM MAHASISWA!! 

14. Teman – teman CKJ 49 yang sudah sangat membantu penyusun baik 

secara moril maupun non moril. Ikwal, Kang  Ari, Crink, Imam dan Kang 

Wildan 
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15. Teman seperjuangan Indra, Satria, Alan, Waiska  dan teman- teman Kelas 

M, terimakasih karena kalian selalu memberi semangat dan motivasi 

hingga penulis menyelesaikan skripsinya. 

16. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberikan motivasi. Untuk 

Fikri Ramadhan, Irfan Bajay, Rizky Mamih, Isni, Gio, Nono, Fenny, Bang 

Dek, Igun 

17. Sahabat-Sahabat UKM Bola Basket yang selalu menjadi tempat tawa dan 

canda, terimakasih Yudhit, Edwin, Jimmy, Bais, Bobby, Klir, Khalif. 

18. Seluruh Teman-teman Mahasiswa FBM angkatan 2011 Universitas 

Widyatama 

19. Semua dan pihak  lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

Terima Kasih atas segala dukungannya kepada penulis. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

 

Wassalam’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Bandung,  Februari 2016 

 

 

 

         Penulis 


