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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat serta karuniaNya yang telah 

membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penyususnan 

proposal skripsi ini dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) Terhadap ROA, ROE, dan DER (Studi kasus pada perusahaan sektor 

pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015)” 

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh gelar sarjana strata I (S-1) pada Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. Pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah membantu, mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis secara 

langsung maupun tidak langsung terlebih selama proses penyusunan skripsi ini, 

terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma., AP., MBA., Selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 
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bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu, 

bimbingan, arahan dan motivasinya. 

6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Esa Unggul yang telah banyak 

membantu penulis selama masa perkuliahan. 

7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Tarso dan Ibu Rumiyati serta adik-adikku 

tersayang yang selalu memberikan dukungan yang sangat memotivasi 

penulis serta yang selalu mendoakan secara tulus sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang selalu memebantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

9. Teman-teman sebimbingan yang telah membantu dalam proses pembuatan 

skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam 

penyususnan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh Karena itu, kritis dan saran yang bersifat membangun 
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sangatlah penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang memerlukan dan membacanya. 
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