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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 

dan istiqomah dalam menghadapi cobaan” 

 

“Tak selamanya langit itu kelam suatu saat kan cerah juga hiduplah 

dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbitkan terkirim” 

 

 

 

Karya ini aku persembahkan untuk kedua 

orang tuaku yang tak hentinya mendukung 

dan mendoakan ku, dan juga semua pihak yang 

selalu mendukungku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’alamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat mengajukan usulan penelitian skripsi dengan judul: 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2016). Penulisan usulan penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 

prasyarat menyusunan skripsi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa 

dari berbagai pihak, usulan penelitian pra skripsi ini tidak akan terselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian 

usulan penelitian skripsi ini, terutama kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr.Dra.Winarsih,SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si, Ak, CA.selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama masa penulisan usulan penelitian Skripsi 

ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

ilmu dan pengetahuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.   

5. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan 

mendoakan anaknya, terimakasih untuk adik dan keluarga yang selalu memberi 

semangat dalam pembuatan skripsi ini.  

6. Terimakasih kepada Teman-temanku ely, amel, annisa, arin, aul, arum, siti dan 

seseorang yang memberikan motivasi dan semangat buat saya agus pujianto. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

semua pihak yang berkepentingan. 

                 

                  Semarang, 10 Agustus 2018 

 

        Arja Sifaiyah 
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