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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang 

senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Profitablitas, Ukuran Perusahaan, Dan 

Corporate Social Responsibllity (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016)”. 

Tujuan penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program studi Akuntansi 

STIE MALANGKUÇEÇWARA Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, dan banyak kekurangan baik dalam metode 

penulisan maupun dalam pembahasan materi dikarenakan terbatasnya pengalaman 

dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sehingga penulis mengharapkan segala 

bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan 

dari berbagai pihak baik moril maupun materilal baik langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Yang terhormat, Bapak Drs. Bunyamin, M.M., Ph.D selaku Ketua STIE 

Malangkucecwara Malang. 

2. Ibu Dra. Rr. Widanarni Pudjiastuti, Ak., M.Si., selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi STIE Malangkucecwara Malang. 

3. Ibu Enggar Nursasi, S.E, Ak., M.M., CA Selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan motivasi penulis. 

4. Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan STIE Malangkucecwara Malang 

yang telah banyak membantu penulis. 

5. Yang tercinta dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ibu Ria 

Amiliyanti dan Bapak Nur Ismanto, yang selalu memberikan doa, serta 

dukungan moril maupun material sehingga  penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan lancar. 
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6. Untuk kakak, adik serta saudara-saudara saya, yang saya sayangi dan 

selalu memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi. 

7. Untuk sahabat saya Desi Yuliana, Novia Putri Mayasari, Galuh Kartika 

Maharani, Ervani Nur Sekarini, Vita Engelina, Yurika Hastuti, Setyo Rini, 

Dewi Sofiatu Rosidah, Siti Mahmudah. Terima kasih atas segala doa, 

dorongan semangat, dan kebersamaan yang tidak terlupakan. 

8. Dan untuk Renanta Prastya Triatmaja A.Ma. yang selalu memberikan doa, 

dukungan, dan selalu memotivasi saya.  

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa berterima kasih kepada semua pihak 

apabila tidak disebutkan. Penulis mengharapakan skripsi ini dapat memberikan 

manfaat kepada pembaca serta dapat bermanfaat bagi penulis. Dan semoga Allah 

SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan 

balasan. Aamiin. 

 

       Malang, 20 Agustus 2018 
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