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MOTTO :  Percayalah Skenario dari ALLAH SWT lebih indah 

dari rencana manusia dan,  

                  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. (QS. Alam Nasyroh: 6) 

                     Keep Spirit and Follow your dreams….!!!! 

 

PERSEMBAHAN : 

Kupersembahkan Untuk : 

 Kedua orangtuaku yang telah memberikan kasih sayang, do’a 

dan kesabaran dalam mendidiku dan membesarkanku. Adiku 

Afila Dwi Hanifah yang selalu mendoakan dan memberikan 

semangat selama ini 

 Keluarga besarku yang terus memberikan dukungan dan 

motivasi agar aku bisa menjadi lebih baik 

 Serta Teman-temanku semua yang selalu memberiku arti 

persahabatan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 

memberikan rahmat, karunia, kasih serta sayangnya kepada kita semua. Berkat 

rahmat, karunia, kasih serta sayangnya penulis dapat menyelesaikan  skripsi yang 

berjudul : “PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN 

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN”. 

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya 

bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

2. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia 

memberikan masukan serta arahan dan meluangkan waktu dengan penuh 

kesabaran. 

4. Ayah, ibu, keluarga tercinta serta semua pihak yang selalu memberi do’a restu 

dan dorongan moral maupun materi. 
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5. Bapak dan Ibu dosen UNISSULA yang telah membekali penulis ilmu yang 

bermanfaat.. 

6. Para pengurus TU FE UNISSULA SEROJA, terimakasih atas semua bantuannya 

selama ini. 

7. Mb Yuni Sahabatku dari semester 1 terimakasih sudah mau menjadi sahabat 

yang baik selama ini. Serta seseorang istimewa yang sudah menemaniku dan 

selalu memberiku semangat. 

8. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan do’a serta bantuannya, semoga Allah SWT membalasnya dengan 

ganjaran yang baik, Aamiin. 

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan, namun penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis sampaikan 

permohonan maaf. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis 

harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman dan 

semua pihak yang berkepentingan. 

 Semarang, 27 Juli 2018 

 

 

Ulin Noor Fiani 
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