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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah

selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

“Everything in life happens according to our time, our clock. You may look at

your friends and some may seem to be ahead or behind you, but they’re not,

they’re living according to the pace of their clock, so be patient. You’re not falling

behind, its just not your time.”

(Julissa Loaiza)

“Mulailah dengan penuh keyakinan, jalanilah dengan penuh keikhlasan, dan

akhirilah dengan penuh rasa syukur.”

“Kesuksesan dapat diraih dengan sikap (attitude)yang baik. Jujur, amanah, sopan

dan pekerja keras adalah bagian dari sikap baik tersebut.”

Skripsi ini saya persambahkan kepada :

Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendidik dan merawat saya dengan
penuh kasih sayang serta senantiasa mendo’akan yang terbaik.

Kakak-kakakku tersayang terimakasih selalu memberikan semangat dan
dukungan agar pantang menyerah.

Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan membantu.

Teman-teman seperjuangan satu almamater keluarga besar Fakultas Ekonomi
UNISSULA.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat, kekuatan dan pertolongan-Nya hingga akhirnya penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kepemilikan

Manajerial, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuidititas

Terhadap Corporate Environmental Disclosure(Studi Pada Perusahaan yang

Terdaftar di BEI dan PROPER Tahun 2014-2016)”.

Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis hingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah

penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Olivia Fahrunnisa, SE, Msi, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Sri Anik, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan pengetahuan dalam

penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
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