
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2012-2014)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Disusun oleh :

Oktavia Indriyani

NIM : 31401204213

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2015



ii

Skripsi

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di JIITahun 2012-2014)

Disusun oleh :

Oktavia Indriyani

NIM : 31401204213

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujianSkripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 6November 2015

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi Pembimbing

Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA Provita Wijayanti, SE, MSi, Akt, CA



iii

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di JIITahun 2012-2014)

Disusun oleh :

Oktavia Indriyani

NIM : 31401204213

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 13 November 2015

Susunan Dewan Penguji

Penguji I, Penguji II,

Maya Indriastuti, SE.Msi.Akt.CA Provita Wijayanti, SE.Msi.Akt.CA

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

13 November 2015,

Rustam Hanafi, SE.,MSc.,Akt.,CA

Ketua Program Studi Akuntansi



iv

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Oktavia Indriyani menyatakan

bahwa skripsi yang diajukan dengan judul PENGARUH CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITYTERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2012-2014) adalah hasil

tulisan saya sendiri, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam

skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis / diterbitkan orang

lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah

milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah

tanggung jawab saya.
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Penulis,

Oktavia Indriyani
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jangan menunggu bisa untuk mencoba,

Tapi mencobalah untuk bisa.

Cintai pekerjaanmu cintai hidupmu.

Hidup ini tidak bisa dinegosiasi.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ayahku tercinta, Almarhumah ibuku sayang

Yang telah membesarkan saya, telah berkorban

Untuk anaknya sampai sarjana.

Kakak, adik serta keluargaku yang senantiasa

Selalu memberiku semangat, perhatian dan kasih sayang.

Dan

Sahabat-sahabat seperjuanganku yang juga selalu menyemangatiku.
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Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata satu pada

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih

kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga

penulis bisa menyelesaiakan penyusunan skripsi dengan baik dan lancar.

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,PhD. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku dosen pembimbing yang

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan

bimbingan, pengarahan, dan dukungan kepada penulis dalam penulisan

skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah membantu memberikan ilmunya.

6. Almarhumah ibuku terkasih yang sempat berjuang begitu berani

menyemangatiku dalam mencari ilmu, selalu mengirimkan doa untukku,



vii

dan selalu menjadi sandaranku di tengah kelelahanku dalam menunjang

ilmu. Terimakasih telah menjadi ibu dan malaikatku ibu.

7. Bapakku tersayang yang selalu mendukungku dalam segala hal terutama

dalam hal menuntut ilmu. Terimakasih atas doa-doa dan harapan yang

bapak berikan padaku. Semoga bapak tetap bersamaku hingga tercapai

cita-citaku kelak dan selamanya.

8. Mas Agung selaku kakak dan Dek Faisal selaku adek yang selalu

memberikan dorongan kepadaku untuk tetap semangat meraih cita-cita dan

impianku.

9. Keluarga besar dari bapak dan ibuku yang selalu mendoakan dan

mendukungku.

10. Sahabat-sahabat SMP dan SMA yang selalu memberikan perhatian dan

semangat kepadaku sampai saat ini. Kalian teman lamaku dan aku

berharap kita teman lama, selama-lamanya.

11. Teman-teman seperjuangan di FE UNISSULA angkatan 2012, khususnya

sahabat-sahabatku atau yang sering disebut dengan geng toa, geng motor,

geng sumur atau apalah itu, Inul, Indud, Jupe, Umi, Iin, Mezi, Atik, Nita,

terimakasih atas dukungan kalian selama ini serta perhatian yang kalian

berikan padaku, semoga selangkah lagi kita sudah di tempat dimana yang

pernah kita impikan selama ini. I love you all besties.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini.
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Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak

kekurangan mengingat keterbatasan penulis.Namun, berkat upaya serta bantuan

dan dorongan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal

penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah

pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 6November 2015

Penulis,

Oktavia Indriyani


