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 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Partisipan Indonesia 

Sustainability Reporting Award periode 2012 -2016)”. Skripsi ini merupakan 

syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Fitri Indriawati, SE., M,Si 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis hanturkan alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah 

mencurahkan anugrahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Marwan dan Ibu Huzaimah, adik laki-laki  

penulis Edwan Farhansyah, adik perempuan penulis Annisa Putri Maresa, 

paman penulis Riyadi dan Johan Efendi, Kakek penulis H. Fatullah, dan Nenek 

Penulis Alm. Siti Zaura. Mereka yang telah memberikan semangat, doa, dan 

dukungan moral maupun material yang tiada henti-hentinya kepada penulis, 
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serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Bapak Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., Msi., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis dari Dunia Kampus sampai 

semester akhir ini, Melvina Dhini Amalia. Serta teman seperjuangan dalam 

organisasi sampai semester akhir ini Anjelina, Dwi Sudarshono Aji, Fajar Dwi 

Handoko yang telah membantu memberikan pengetahuan dalam mengolah 

SPSS dan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penulis. 

Kepada beruk sahabat dari semester 1 sampai dengan semester akhir, yang 

selalu memberikan dorongan dan kebahagiaan saat penulis sedang merasa 

kelelahan dalam proses pengerjaan skripsi ini Yukeu Rezki Noviani, Vera 

Maryana, Helmy Fitrianingsih, Suci Ambar Swari, Pipit Fransiska, Ana 

Safilatul Rahmah, Dwi Aulia Nurannisa, Kharisma Hening Trianjani, 
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7. Senior sekaligus mentor yang telah memberikan pengetahuan serta 

pengalamannya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan 

lebih Riski Yanto. 

8. Junior serta sahabat yang selalu menemani, memberikan saran dan dorongan 

serta membantu dalam mengulang kembali pelajaran semester awal kepada 

penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini Rina Handayani, Desi Siti Aisyah, 

Fina Melinda, Aswi Ruhana, Imel Aisyah, Almaidah Syergeu, Rhosida Desarti 

Eka, Virginia Wihelwina, Ratih Mailinda. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan dan doanya untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini. 

  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang 

akan datang. 
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