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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya 

serta segala kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP HUBUNGAN ANTARA SUSTAINABILITY REPORT DAN NILAI 

PERUSAHAAN ( Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di BEI Tahun 2014-

2016)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. 

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang 

berperan memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik serta  motivasi yang 

sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang maha pemurah dan lagi maha penyayang yang selalu 

melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmatNya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Untuk ibuku, terimakasih banyak sudah bersusah payah seorang diri untuk 

mewujudkan impian ini, terimasih banyak untuk setiap do’anya, 

terimakasih motivasi dan nasehatnya, terimakasih untuk semua 
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keringatnya, tanpa ibu aku takkan bisa sampai ke tahap ini. Dan untuk 

ayah semoga bahagia di alam sana. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M. Ag, selaku 

wakil rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag, selaku wakil rektor II, Bapak 

Dr. Tohirin, M. Pd., selaku wakil rektor III Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta 

ibu/bapak pembantu dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan akuntansi S1 

sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, mencurahkan 

segeanp waktu dan kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan 

dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak, selaku sekretaris jurusan akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau sekaligus orangtua kami disaat berda dalam lingkungan 

kampus yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta 

saran kepada penulis dalam penyusunan skiripsi ini. 

7. Bapak Masteven Romus, SE,Ak selaku penasehat akademik yang telah 

memberikan motivasikepada penulis daalam penyelesaian skripsi ini. 
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8. Bapak, ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan 

maupun dalam penulisan skripsi ini. 

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

10. Untuk Kakakku Miftahul Jannah dan adik-adikku tercinta Husnul 

Khotimah, David Kurniawan, Arifatin Nasihah, Latifa Arini, serta seluruh 

keluarga besar dalam memotivasi dan mendoakan keberhasilan penulisan 

skripsi ini . 

11. Untuk orang-orang terdekat, Sahabatku Nova Hariani terimakasih semua 

bantuannya dan  sudah menjadi pendengar yang baik selama penyelesaian 

skripsi ini. Cikku Etra Nedi, yang telah menjadi seorang yang penyabar 

selama penyelesian skripsi ini, sabar menghadapi mood yang kadang ke 

timur kadang ke barat, dan terimakasih untuk semua dukungan dan 

motivasinya selama 4 tahun ini. Khaira Rahmah dan Ayu Lestari 

terimaksih untuk semangatnya yang luar biasa. 

12. KKN 41 Desa Karya Tunas Jaya ( Egi Raputri, Yuhanizu, Intan Faradilla, 

Ika Nurfina,  Oxtin Tiana, Hamidah, Rahmad Hidayat, M. Hidayat, 

Sukriansyah, Irfan Syahrizal, Azlan Nawawi) yang telah memberi banyak 

pengalaman dan motivasi bagi penulis. 
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13. Kawan-kawan seperjuangan yang sangat banyak membantu dalam 

mengejar SE, Siti Rajmia, Shella Novelia, Akuntansi J 2014, dan  

Akuntansi Manajemen C. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, terimasih banyak untuk semua motivasi 

dan dukungannya. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua 

pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, 

oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat 

penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan 

pengetahuan bagi yang membacanya. 

Alhamdulillahirabbilalamin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pekanbaru, April 2018 
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