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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan berkah 

kesehatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Serta Dampaknya Terhadap 

Nilai Perusahaan” 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di STIE Malangkuçeçwara Malang yang merupakan tugas 

akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.  

Saya menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada 

kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. ALLAH SWT atas limpahan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga Saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Orangtua tercinta, Bapak Miskan dan Ibu Raminah terimakasih atas segala 

doa, kasih sayang yang tulus, dan dukungan baik moril maupun materil yang 

diberikan kepada saya selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah 

dengan baik.  

3. Saudaraku Vio Dwi Asfrida terimakasih atas segala doa, bantuan, dan 

dukungannya kepada saya selama ini.  

4. Bapak Drs. Bunyamin, MM.PhD selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

5. Drs. M. Soedarman, MM, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan waktu, motivasi, saran, dan kritik demi keberhasilan 

skripsi saya.  

6. Ibu Dra.RR.Widanarni Pudjiastuti, Ak.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.  
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7. Bpk Drs. Nanang Purwanto, Ak., MM., MSA., CA, selaku dosen wali yang 

telah membantu mencari solusi dalam permasalahan yang saya hadapi selama 

kuliah di STIE Malangkuçeçwara Malang.  

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama saya 

kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

9. Buat seseorang yang selalu ada di samping dan dihati saya, menjadi tempat 

curahan hati saya, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan tempat 

kemarahan saya disaat suntuk mengerjakan skripsi Rio Indra Sutanto, 

terimakasih banyak buat saat ini dan selamanya semoga kita sukses bersama, 

amien.  

10. Teman sedosen pembimbing Rini yang telah memberikan bantuan selama ini. 

11. Kakak Irine yang telah membantu dan menyemangati saya selama ini. 

12. Teman seperjuangan skripsi, Ervin, Debby, Meyta, Safitri, Jessica, Rani, Jean 

dan Rizky terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah kalian 

berikan. Semoga keberhasilan dan kesuksesan selalu bersama kita, amien.  

13. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2014, terimakasih atas 

kebersamaan selama 4 tahun yang tak akan terlupakan sepanjang hidup saya.  

14. Buat adik-adik kos Candi agung 2 no. 34, sukses selalu buat kalian. 

15. Staff perpustakaan STIE Malangkuçeçwara Malang yang telah membantu 

saya dalam peminjaman dan pengembalian buku selama kuliah.  

16. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya 

mengucapkan banyak terimakasih.  
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