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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”

(Ernest Newman)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal tetapi bangkit

kembali setiap kali kita jatuh.”

(Confusius)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

 Kedua orang tuaku tercinta Bapak

Suwarto dan Ibu Waginah, kakak-kakak

kebanggaanku Fatmaniswati dan Novia

Megawati yang selalu memberikan doa

dan motivasi yang tiada hentinya saat

pembuatan skripsi.

 Terima kasih untuk Aziz Sony Setiawan

yang selalu memberikan semangat,

nasihat, dan doa ketika aku sedang

menyelesaikan skripsi.
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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 skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGUNGKAPAN

SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN

PERUSAHAAN”. 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 skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak

menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam

menyusun skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

2. Nabi Muhammad SAW yang selalu saya nantikan syafaatnya di hari akhir

kelak

3. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, M.si, PhD Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.sc, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
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5. Ibu Dista Amalia Arafiah, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang

dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan

koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. Bapak Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.si, Akt, CA selaku dosen penguji

praskripsi saya, dengan masukan maupun koreksi dari beliau skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik.

7. Bu Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen penguji skripsi saya,

tanpa masukan maupun koreksi dari beliau skripsi ini tidak dapat diselesaikan

dengan baik.

8. 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.

9. Bapak Suwarto dan Ibu Waginah sebagai orang tua yang selalu memberikan

dukungan, doa dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

10. Mbak Fatmaniswati, Mbak Novia Megawati, Mas Arifin serta Dek Tira, Dek

Fahmi dan keluarga tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang,

untaian do’a dan motivasi tiada henti yang membuat penulis lebih semangat.

11. Aziz Sony Setiawan yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesalku,

selalu menemaniku, memberikan semangat dan selalu mendukungku dalam

kondisi apapun.
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12. Sahabat-sahabatku Velayati Rofiah, Widia Triastuti, Nurul Inayah, Maizy

Novida dan Ana Fitriyani yang selalu memberikan masukan dan menularkan

semangatnya sehingga saya menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan

skripsi.

13. Teman-teman kosku (The Congors) selaku keluarga kedua yang selalu

menemaniku, memberikan dukungan dan selalu kompak dalam memotivasi

satu sama lain.

14. 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 penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk

penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.


