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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) dan Pengungkapan Corporate Social responbility 

(CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015 - 2016)”. Penulisan skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) 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 bagi berbagai pihak, 

khususnya Bapak Dr. Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

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

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada 

Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan juga berterima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
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4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas segenap ilmu, bantuan dan arahannya 

yang telah diberikan kepada penulis. 

5. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak yang menjadi alasan terbesar 

bagi penulis untuk memberikan yang terbaik serta selalu memberikan 

doa dan semangat tanpa henti. Semoga penulis bisa menjadi anak yang 

berbakti dan menjadi kebanggaan orang tua. Amiin YRA. 

6. Kepada kedua adik penulis Muhammad Rifki Fauzi & Muhammad Tri 

Niftaqul Hisam, untuk orang tua kedua Bapak Sunani Isa dan Ibu Siti 

Juariyah, untuk kakak tersayang Irma Lailatul Khafidzah, ucapan 

terimakasih yang sedalam dalamnya untuk kalian dan untuk seluruh 

keluarga tercinta.  

7. Seluruh guru yang telah mendidik penulis sedari kecil hingga sekarang 

serta menyalurkan berbagai ilmu dan sumber pengetahuan dengan 

penuh keikhlasan khususnya Drs. KH. Amir Jamiluddin, Bapak 

Mahfudz Fauzi, dan Bapak Ainur Rofiq.  

8. Untuk Long Distance Friendship Lailatul Mukarromah, Laila Alvin 

Naja, Hanimatul Husna, dan Dimas Nila Rohmatullah yang 

memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih 

untuk Silmi Adawiyah, yang selalu menjadi motivator dan inspirasi 

terbesar bagi penulis. Dan untuk Iim Noer W, Ahmad Faizul W.I, 

Indriana, Ulul Arkham, Ulfa Alfiana F, dan Mar’atus Sholihah yang 

selalu setia menjadi sahabat, teman dan kawan.  

9. Untuk kak Luthfiana Masruroh yang selalu memberikan dukungan 

dalam penulisan skripsi ini dan terima kasih untuk Fifin Dwi 

Rahmawati yang memberi semangat tiada henti. 

10. Untuk sahabat-sahabat saat masa kuliah yang selalu memberikan 

dorongan dan motivasi serta menemani saat suka maupun duka yaitu 

Helmi Fitrianingsih, Mbae Darmiati, Kharisma Hening Trianjani, 

Yukeu Rezki Noviani, Lisda Tiara, Dwi Aulia Nurannisa, Pipit 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

Fransiska, Suci Ambar Swari, Vera Maryana, Eva Rosdiana Dewi, dan 

Siti Eriyah. 

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014, terima kasih atas 

kebersamaan selama menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana. 

12. Kepada seseorang yang membantu dalam pengambilan judul skripsi 

ini, terima kasih telah menjadi inspirasi dan pendorong bagi penulis 

agar menjadi lebih baik lagi. 

13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya.  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk 

saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai 

pihak. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan 

dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

Jakarta, 22 Februari 2018 

 

 

(Ana Safilatul Rahmah) 
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