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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sarah Nailuthfar, menyatakan 

bahwa skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah hasil tulisan saya 

sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang 

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya 

akui seolah-olah sebagaian tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau 

keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain 

tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 

yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti 

bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-

olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan 

oleh universitas batal saya terima. 

Semarang, 4 Desember 2015 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

Sarah Nailuthfar 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Jadikanlah sabar dan sholatmu 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT bersama 

orang-orang yang sabar” 

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 153) 

 

“Nikmatilah keringatmu karena 

kerja keras tidak menjamin kesuksesan, 

tapi tanpanya (kerja keras) kamu tidak 

memiliki kesempatan (untuk sukses)” 

(Alex Rodrigu) 

 

 

“Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, 

kamu harus bersabar terlebih dahulu 

dengan apa yang kamu benci.” 

(Abu Hamid al Ghazali) 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Ayah, Ibu, dan kakak, adek tercinta 

Teman-teman dan sahabat-sahabatku tersayang 

Terimakasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa 

yang telah diberikan. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta innayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pra skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2011-2013) “. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan 

baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta do’a dari berbagai pihak 

selama penyusunan pra skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Bapak Rustam Hanafi, SE, Msc, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 

3. Maya Indriastuti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 

memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan koreksi 

sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Seluruh staf pengajar, pegawai TU, Petugas Administrasi dan seluruh 

pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini. 
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5. Ibu, ayah dan keluarga tercinta yang telah memberikan curahan kasih 

sayang, untaian do’a dan motivasi tiada henti yang membuat penulis lebih 

semangat. 

6. Sahabat-sahabatku Mufty, Ayu, Rizka, Rizka KD, Martha, Zummala, 

Ludhfi, Adisti, Fara, Sabella, Keju, Rista, Syahrul, Rio, Roval, Aunur dan 

Anggiyang sudah kompak dalam memotivasi satu sama lain. 

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas 

oleh Allah SWT. Amin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk 

itu penukis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk 

penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. Semoga pra skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Semarang,  4 Desember 2015 

                                                                            Penulis 

 

 

Sarah Nailuthfar 

 

  

 


