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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan segala 

syukur ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan begitu banyak rahmat dan 

hidayah-Nya kepada penulis, serta hanya dengan ridho dan kehendak-Nya semata, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance 

Sebagai Variabel Pemoderasi”. 

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S-1) program studi Akuntansi di (STIE) 

MALANGKUÇEÇWARA MALANG, serta dimaksudkan untuk menerapkan 

teori yang pernah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah. 

Penulis menyadari tanpa bantuan, dukungan dan orang-orang disekitar, 

penulis skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terbaik 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara 
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motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini 

4. Bapak, ibu, dan adik tercinta terimakasih atas semua do’a, dukungan  dan 

pengorbanannya 

5. Mas Yuli Cahyono, terimakasih sudah menemaniku, mendengar keluh 

kesahku dan memberi semangat padaku sampai saat ini  

6. Ira Wati, terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu mendukung,  

memberikan semangat padaku dan tempat curhat segala masalah 
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7. Segenap staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

yang bermanfaat 

8. Ibu Hadiana Fernanda, S.E. di Pojok BEI STIE Malangkuçeçwara Malang 

yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk menyusun 

skripsi 

9. Teman-teman dan sahabat-sahabatku semua yang tidak tersebut satu-

persatu, terimakasih atas semuanya, berkat dukungan dan bantuannya 

akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

Penulis menyadari dalam penyajian dan pembahasan skripsi ini masih 

banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya 

. semoga dipenelitian mendatang penulis mampu menyajikan yang lebih baik lagi. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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