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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb.  

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ”Pengaruh size perusahaan, 

profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility” (Studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014). 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam 

mencapai derajat Strata 2 Program Studi Magister akuntansi (MAKSI) pada 

Universitas Esa Unggul. 

Dalam tesis ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga, kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul; 

2. Bapak Dr. Sudarwan, Ak, M.Acc, CIA, CCS, selaku KPS Magister 

akuntansi Universitas Esa Unggul; 

3. Ibu Dr. Hermiyetti, S.E., M.Si., CSRA selaku Dosen Pembimbing Materi 

yang telah banyak bekerja sama dalam membantu penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini; 

4. Bapak dan ibu Dosen serta staff Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul, yang 

telah banyak memberikan bantuan dan meluangkan kesempatan bagi penulis 
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untuk melaksanakan penelitian dan penyusunan tesis ini hingga dapat 

diselesaikan; 

5. Ayahanda Irson Sn dan ibunda Siti Nurbaya tercinta, yang telah melahirkan 

dan memberikan pendidikan serta pengetahuan yang cukup; 

6. Yang saya cintai Kakak dan Adik saya yang dengan terus menerus 

mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu dengan 

disertai do’a yang tulus; 

7. Teguh Supriyanto dan Siti Mulyani yang telah memberikan dorongan dan 

semangat dalam menyusun tesis ini hingga selesai; 

8. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Saudari 

Elis Nawati, Cony, dan Unik CS yang terus menerus tanpa henti 

memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera 

menyelesaikan tesis ini; 

9. Serta rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Esa 

Unggul. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat 

luas, meskipun tesis ini masih jauh dari sempurna namun penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu dan kondisi 

yang sangat terbatas. 

 Wassalamu’alaikum wr.wb 

Tangerang,   Januari 2016 

Penulis, 

Kimsen 


