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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Coorporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas Perusahaan dan Nilai Perusahaan. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program 

Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di STIE Malangkuҫeҫwara. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas 

dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat serta anugerah-Nya yang 

sangat luar biasa 

2. Kedua Orang Tua yang tiada henti-hentinya memberikan seluruh kasih 

sayang, perhatian, dukungan penuh dan seluruh pengorbanan bagi saya 

sehingga saya bisa lulus tepat waktu 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D., selaku ketua STIE Malangkuҫeҫwara 

4. Ibu Dra.Evi Maria, Ak., MSi, CA selaku dosen pembimbing yang sangat 

bertanggung jawab, benar-benar membimbing saya dalam penyusunan skripsi 

ini, dan menjadi dosen yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi saya 

5. Ibu Prof. DR. Muslichah, M. Ec., Ak., CA., CSRA selaku dosen wali yang 

selalu memberikan motivasi dan saran kepada saya dalam proses perkuliahan 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen STIE Malangkuҫeҫwara atas bimbingan dan 

ilmu yang telah diberikan selama empat tahun ini 

7. Sahabat-sahabat kuliah yang paling keren yang sudah menjadi bagian dalam 

perjalanan saya selama kuliah, Ivanna Jean, Eric, Fendy, Joshua, Yepe, dan 

semua yang telah mensupoer saya serta  selalu memberi motivasi dan 
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tentunya dukungan yang tiada hentinya yang memberikan keyakinan untuk 

menyelesaikan skripsi. 

8. UKMKK Kristen yang sudah membuat saya berubah dan belajar lebih banyak 

pengalaman, mendapat hal-hal baru dan selalu mensuport waktu mengerjakan 

skripsi. 

9. Sahabat-sahabat MHR-Racing yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini, 

terutama F Filantio yang sering mengajak refrshing, Devo yang mengajari 

rumus exel, Mas Hendrik yang senantiasa menyediakan Wifi gratis dan Pak 

Gun yang Tune Up Vespa saya sehingga saya tidak pernah terlambat 

bimbingan. Dan rekan-rekan yang menyemangati saya sehingga saya 

semangat dan cepat menyelesaikan skripsi ini . 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat 

dijadikan inspirasi untuk mengembangkan minat belajar. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan rahmat yang limpah kepada semuanya. 
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