KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispi ini dengan judul
“Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham
Institusional Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2012 – 2016)”. 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 akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Triyani Budyastuti, SE., M.Ak
selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan,
semangat, pengetahuan dan nasehat – nasehat yang bermanfaat yang telah diberikan
kepada penulis. Atas kekuatan Allah yang diberikan SWT yang telah mencurahkan
anugerah-Nya dan penulis ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu
Buana.
2. Bapak Dr. Hadri Mulya, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Mercu
Buana
3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA., CSRS., Selaku
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Dr. Fardinal, Ak., M.Si., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
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6. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhamad Said Bule dan Ibu Rosidah yang
telah memberikan perhatian, doa serta dukungan moral dan kasih sayang
serta cinta yang tidak terbatas kepada penulis serta memberikan semangat
untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih teruntuk Suami tercinta Muhamad Rizki yang senantiasa
menemani, mendampingi serta memberikan perhatian, semangat, cinta dan
kasih sayang dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kedua orang tua mertua Bapak H. M. Sidiq dan Ibu
Hj.Sumyati yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan untuk
menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk abang ambri serta abang dani dan adik tercinta syahrul
dan juga kaka ipar ka erni
10. Terimakasih untuk kakak dan adik ipar Bunda Ani, Ka Phatiyah, Ka eva,
Ka evi, Hairiyah, Ahiriyah, Yuyun, dan Ghita untuk dukungannya.
11. Terimakasih untuk temen – teman dekat Anis Khairunnisah, Syiti Nur
Qhoiyimah, Harum Padma Dwi Cahyani, Muhammad Fikri Nurfauzi,
Ahmad Suhandi, Yunita Sarah dan Rizka Amalia atas kebersamaan yang
telah dijalani sejak awal perkuliahan dengan segala kegembiraan, canda
tawa, berbagi cerita dan menimba ilmu pengetahuan.
12. Terimakasih untuk teman seperjuangan bimbingan Novia Khairunnisah
yang ikut serta membantu proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih untuk Tim Rumpita (Tari, Wardah, Tara, Mba Wulan, Bu
Fiska) yang memberikan support dan canda tawa kepada penulis.
14. Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasih atas bantuan, motivasi serta doanya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan keterbatasn pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
untuk membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat
menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulisa mohon maaf
apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 10 Januari 2019

Maryani Sri Wulandari
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