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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirabbil’alamiin puji syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. 

Shalawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan 

keluarganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkpaan Sustainability Report (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI periode 2013-

2016)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana. 
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6. Keluarga tercinta yang tak pernah henti memberikan semangat dan 

kehangatan keluarga Ahmad Jamal, Jihan, Dika, Rizka, Febi, dan lainnya 
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Bunga, Mifta, Puput, Linda, Imas, Fitri, Indah, dan yang lainnya terimakasih 

atas kebersamaan yang selalu dibangun , masukan, kritikan dan motivasi 
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8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2014 yang namanya 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas kebersamaan 

dan kerjasama selama masa perkuliahan dan masa-masa penulis skripsi, 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan 
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