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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum 

itusendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka.”               (Q.S. Ar 

Ra’du: 11). 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”  

 (Al- Insyirah 5-7). 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 

memudahkan padanya jalan menuju ke surga.”                                                         

(H.R. Muslim). 

 

    SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK: 

 Bapak dan Ibu tercinta, beliaulah yang tiada 

henti selalu mendoakanku. 

 Adikku tersayang, yang memotivasiku untuk 

tetap bertahan dan bangkit dikala diriku jatuh. 

 Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan untukku. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.   

 Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2014)”. Skripsi 

ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meyelesaikan 

program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis 

mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Bapak Rustam Hanafi, S.E.,M.Sc., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Ibu Dista AmaliaArifah, S.E., M.Si.,Aktselaku dosen pembimbing dan ketua 

penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran 

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat. 

5. Segenap Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan masukan dan 

informasi yang bermanfaat. 

6. Orang tua tercinta dan adik tersayang yang telah memberikan dukungan, 

semangat, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga.  

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

 

  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu 

kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang 

membutuhkan.   

  Wassalamu’alaikum Wr.Wb   

 

       Semarang,  13  September 2016 

         Penulis   
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