KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure
Terhadap

Financial

Perfomance

(Studi

empiris

pada

Perusahaan

Pertambangan dan Perusahaan Pemegang HPH/HPHTI yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dan mengikuti PROPER Tahun 2013-2017). Skripsi ini
merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan
yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Diah Iskandar,SE.,M.Si
selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan,
semangat, pengetahuan, dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat kepada penulis.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan puji syukur atas rahmat
dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sepanjang penyusunan
skripsi ini. Tak lupa penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

vi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3. Bapak Dr. Tafiprios, MM, selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya
Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Dr. Yudhi Herliansyah, Ak., M.Si., CA., selaku Wakil Dekan Bidang
Inovasi dan Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana.
5. Bapak Dr. Fardinal, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi S1
Akuntansi Universitas Mercu Buana.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pratikno,S.E dan Ibunda Lilis
Sugihartini serta kakak saya Syahruni Rachmawati Putri dan adik saya
Nugroho Aryo Bimo yang selalu memberikan doa, cinta, inspirasi, semangat,
motivasi, dan dukungan moral yang tidak ternilai kepada penulis. Skripsi ini
penulis persembahkan terkhusus untuk kebahagiaan mereka.
8. Rekan-rekan jurusan S1 Akuntansi Kelas Karyawan Kampus Meruya atas
kebersamaan dan kekompakannya selama proses belajar di Universitas
Mercu Buana.
9. Sahabat penulis, Mutia Afiah Qadzillah, Santi Budiarti, Krisna Dewi
Kolopaking, Emmi Fauziah dan Wahyuni yang terus mendukung dari awal
masuk hingga berakhirnya masa perkuliahan di Universitas Mercu Buana
10. Keluarga besar PT. Propan Raya I.C.C khususnya Plant Jatake, Tangerang
atas support dan kesempatannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan
skripsi ini tepat waktu.

vii

http://digilib.mercubuana.ac.id/

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima
kasih atas bantuan, motivasi, serta doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna oleh karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran,
kritik, dan masukan yang membangun dari segala pihak. Semoga skripsi ini
bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan
bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan
kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta,

September 2019

Kurnia Widya Puspita

viii

http://digilib.mercubuana.ac.id/

