
v 
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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

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

dengan judul “pengaruh Return On Asset (ROA), Ukuran Perusahaan dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

perusahaan.  

(Studi Empiris pada perusahaan manufaktur  yang  terdaftar di  

bursa efek Indonesia periode 2015 - 2017)”. Skripsi ini merupakan syarat 

memperoleh  gelar sarjana pada Program  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana.  

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak 

lepas dari kesalahan dan kekurangan karena 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., CSRS, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

banyak  saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat 

yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karenaitu, 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan alhamdulillah atas kebesaran Allah 

SWT yang telah mencurahkan anugerahnya. Untuk itu penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada :  
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Asmayeni, Bg Arif, Uni Ade, Bg Azwar dan adek tercinta Ayu Putri Azizah 

yang telah memberikan perhatian, semangat dan doa yang tulus serta 

dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga 

penulis dapat merampungkan skripsi ini. 

2. Febri Asmayeni dan Priyono selaku kakak sekaligus sebagai orang tua kedua 

penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesabaran dan ketulusan 

menjaga dan mendidik penulis dengan kasih sayang dari kecil hingga dewasa, 

semoga kelak penulis dapat membalas semua kebaikan mereka. Aamiin  
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3. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip., MS selaku Rektor Universitas MercuBuana. 
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Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Sahabat-sahabat yang baik terutama Tezzar, Dimas, Lidya, Rian, Siska, Tejo 

yang banyak membantu dan memberi ide ide yang cemerlang selama studi 
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Terimakasih sudah saling berbagi dan membantu selama ini. 
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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 kritik 

yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

menambah pengetahun khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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