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MOTO DAN  PERSEMBAHAN 

 

 

MOTO : 

 

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari urusan 

sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 

(QSAl-Insyirah:5-8) 

 

 

“Allah menguji keikhlasan dalam kesendirian. Allah 

memberikan kedewasaan ketika masalah-masalah 

berdatangan. Allah melatih ketegaran dalam kesakitan.” 

(Bayu Gawtama - BerhentiSejenak, 2005) 

 

 

PERSEMBAHAN : 

 

Kupersembahkan skripsi ini sebagai wujud bakti, kasih sayang, dan terima kasihku 
kepada:  
 Kedua orang tuaku tercinta , jiwa dan semangat hidupku 
 Kakak dan adikku  
 Calon Suamiku (InsyaAllah) 
 Sahabat – sahabat tersayang 

Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan inspirasi yang senantiasa 
mengiringi setiap perjalan hidupku. 

 
 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi yang berjudul 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA 

LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG 

DIMODERASI COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015)  

. Pra skripsi ini merupakan bentuk dari ekspresi dan dialektik penulis 

selama kegiatan dalam berproses menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

 Penulis menyadari bahwa Pra Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan 

membangun guna perbaikan selanjutnya nanti. 

 Dalam menyusun Pra Skripsi ini penulis telah banyak memperoleh 

bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang 

setulus tulusnya kepada:  

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dedikasinya memanjukan 

Fakultas Ekonomi. 



 
 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 

Akuntansi yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian ini 

serta telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis untuk 

menyelesaikan Pra Skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si, Akt, CA selaku pembimbing utama 

yang dengan sabar dan tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan 

bimbingan, serta saran dalam penyusunan Pra Skripsi ini. 

4. Bapak Imam Setiawan, SE, MS Akt., Akt selaku dosen wali. 

5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi yang tidak bisa penulis 

sebutkan nama-nama beliau satu per satu yang telah mengajarkan , 

membimbing serta memberikan ilmu dengan ikhlas dan sabar kepada 

penulis. 

6. Seluruh bapak dan ibu karyawan serta staff Fakultas Ekonomi yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan proses administrasi dan tidak 

henti-hentinya memberikan informasi yang berguna bagi penulis. 

7. Orang tua tercinta, Bapak Muh Rodhi dan Ibu Sistinah dan kakak saya 

Dexa Eka Priwista serta adik saya Amanda Maheswari yang telah 

memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, 

kesabaran, pengorbanan, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga 

kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat tercinta dan orang tedekat (Afrihah Alhaq, Anisatun 

Nafiah, Ade Ardian Rosma, Risva Mala, Dhina Harsakti, Ryan, Fadhil, 

dan Lutfi Aldi Nugroho) dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis 



 
 

sebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan doanya, menjadi 

penyemangat dan pendorong utama dalam penyelesaian studi penulis. 

9. Teman dan rekan E1 Akuntansi angkatan 2013 yang melewati masa-masa 

suka dan duka bersama selama kurang lebih 3 tahun. 

Penulis berharap agar segala bimbingan, bantuan, saran, inspirasi dan 

dorongan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari 

Allah SWT, Amiin. Pada akhirnya penulis juga berharap semoga Pra Skripsi 

yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

      Semarang, 22 Agustus 2017 

Peneliti 

 

      Annisa Safia Shani 

 

 

 

 

 


