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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Property and Real Estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016) ”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

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 serta dukunga dari 

berbagai pihak, khususnya penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Suharmadi, Ak, M.Si, CA selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, 

semangat, pengetahuan, dan nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Keluarga saya – ibu yang saya cintai dan bapak yang sayangi serta 

banggakan juga adik saya Intan Rahmawati  yang telah memberikan 

semangat, do’a dan dukungan moral dan material yang tiada henti-
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hentinya kepada saya serta memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

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

Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Ibu Rina Yuliastuti Asmara, SE.,M.Ak.,CA  selaku pembimbing akademis 

selama saya belajar di Program S1 Akuntansi FEB. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.  

7. Sobat Muhammad Husni Mubarak dan Willy Dozen Prasetio teman 

seperjuangan yang selalu bersama-sama sejak  kecil. 

8. Keluarga besar “Semprull Brotherhood” Bayu Susanto,Rino Reinaldo, 

Gustian Akmal Susanto, Bhatara Paskalis, Ghufron, Jody Casandra, Dhio 

Ulhaq, Kanz Amjad Winarno, Rio Ardiansyah, Fadli Pramana Putra, Tri 

Patria Sesario, Zulkarnain Afisyahri dan Amarullah Desrizal yang selalu 

bersama saya setiap mata kuliah dan selalu memberikan dukungannya 

hingga saya menyelesaikan skripsi ini. 

9. Hotib, Maria, Syauqi, Bella, Ardiles, Dewi, Eva, Noviani, Rini, sindy, 

Indah,dan Vidya  teman satu Perjuangan serta satu bimbingan yang selalu 

bersama demi mencapai tujuan yang sama. 
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10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014, terima kasih kebersamaannya 

selama masa perkuliahan. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

bantuan serta do’a nya. 

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.Oleh karena 

itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. 

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

dan menambah pengetahuan khusunya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

Dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, saya mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

 

Tangerang, 23 Februari 2018 

 

 

Hendra Setiawan 
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