
v 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE 

GOVERNANCETERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL 

RESPONSIBILITY PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris pada 

Bank Umum Syariah Tahun 2012 - 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, 

dan juga dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, khususnya Ibu Yulia 

Yustikasari, SE ,M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

saran, nasehat, bimbingan, waktu, semangat, pengetahuan, motivasi yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.  

Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyucapkan syukur 

alhamdulilah atas kekuatan yang telah Allah SWT limpahkan kepada hamba Nya 

dan ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada:  

1. Kedua orang tua tercinta dan juga para sahabat baik yaitu Rustam Irwan, 

Didin Damiri, Ahmad Rofii, Ohan Hanapiah, Zullia Roza, Indah Lestari, 



vi 
 

Agus Fajar Riyanto, Imam Cahya, Budi Lesmono, Desi Ratnasari, Yetty 

Nurjannah dan Ririn Apriany yang telah memberikan semangat, bantuan 

doa dan dukungan yang dari awal semester hingga akhir semester ini 

yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 

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

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, SE, Ak.,M.Si.,CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi dan 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 kritik 

yang membangun. Akhir kata dengan segala kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.  

Jakarta, 12Maret 2018 

Diana Metasari 


