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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang 

melimpah tiada henti sehingga penulisan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh 

Islamic Social Responsibility Disclosure dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai 

Perusahaan dan Profitabilitas” berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada 

waktunya. 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkuçeçwara Malang yang juga merupakan tugas akhir sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

 

Selama penyusunan awal hingga akhir skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dan berbagai pihak, oleh karena itu 

sudah sepatutnya penulis penyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih dengan 

sangat kepada: 

 

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkatNya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

2. Bapak Drs. Bunyamin, M.M. Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

 

3. Ibu Lidia Andiani, SE. MM selaku dosen pembimbing yang dengan 

sabar membimbing dan memberi arahan sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. 
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4. Bapak Vidi Ocean selaku pihak internal kampus yang telah 

memberikan dorongan dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang 

berarti, semoga bapak sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.  

 

5. Ibu dan kakak yang senantiasa memberikan dukungan baik secara 

moril maupun materil yang tak ternilai harganya. 

 

6. Calon Suamiku Nafsirudin,S.Kom tercinta dan terkasih yang 

senantiasa menemani dan  memberi dukungan serta berbagi suka 

maupun duka selama masa penyelesaian tugas akhir. 

 

7. Sahabat berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan Amalia 

Sandy Pertiwi, Yanda Octaviani, Fiqi Fayatil A, Angel P Ga, Tanty 

Laras K, Dewi Ayu Mayangsari dan lilla hayuning Nur F yang 

menjadi saksi bahwa kita telah tumbuh dewasa bersama selama ini. 

Semoga persahabatan ini akan tetap tumbuh seiring kita yang semakin 

menua. 

 

8. Sahabat pengerjaan tugas akhir Rykky Wijayanto,S.E dan Sheyla Tri 

Indrawati,S.E, Zefanya Kanugrahan, Cindy Tunisma R, Vivi Alvionita 

yang sama – sama berjuang serta senantiasa memberi semangat dan 

doa. 

 

9. Sahabat berbagi suka dan duka ketika saya di kota Malang  Siska R 

Damayanti, Annisa Nur Suzhelina, Aldias Pinata Putra, Madha Rifal, 

Rizki Kurniawan dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan 
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satu persatu,Terimakasih untuk persahabatan yang terjalin cukup erat 

dan lama ini, semoga kalian sehat dan dalam lindungan-Nya. 

10. Teman - teman angkatan 2014, terimakasih atas kebersamaan yang tak 

akan terlupakan sepanjang hidup saya. 

 

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

mengucapkan terimakasih. 

 

 

 

Malang,  18 Agustus 2018 
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