KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT,

Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta

nikmat, rahmad serta karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir (skripsi) ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda
Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai
akhir zaman.
Skripsi ini merupakan persyaratan dari akademik bagi setiap mahasiswa
sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “pengaruh
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap koefisen respon laba
dan manajemen laba di dalam laporan sustainability dengan ukuran perusahaan
sebagai variabel kontrol (studi empiris pada perusahan yang tergabung dalam
indeks lq45 di bursa efek indonesia periode 2015 – 2016)”.
Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda Ahmad.S dan Ibunda Murni, yang selalu mendoakan penulis,
memberikan dukungan moral dan moril. Terimakasih untuk semua perjuangan,
keja keras, kesabaran, nasehat, do’a dan kasih sayang ayah dan ibu berikan kepada
penulis sehingga dapat mengantarkan penulis pada jenjang ini. Tiada balasan
setimpal apapun yang dapat penulis berikan melainkan do’a yang selalu penulis
ucapkan untuk ayah dan ibu semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan,
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kesabaran, ketegaran, keimanan yang kuat dan berada dalam lindungan Allah
SWT. Semoga segala ilmu yang Allah titipkan kepada Gita melalui perjuang dan
kerja keras ayah dan ibu dapat menjadi ridho di mata Allah untuk keluarga kita
baik di dunia ini, dan bekal yang mengumpulkan kita di surga Allah kelak di
akhirat nanti.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak hanya
karena usaha, kerja keras sendiri, akan tetapi karena ada dukungan, motivasi serta
do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimaksih kepada:
1.

Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan
kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2.

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.A, selaku rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.

Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said. HM.,M.Ag., dan Dr. Leny Nofianti, SE, MM,
selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4.

Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, Ak, CA, selaku ketua jurusan Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

5.

Ibu Identity SE, M.Ak selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak
membantu memberikan masukan motivasi kepada penulis.

6.

Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing proposal
skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta
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memberikan saran kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan
skripsi ini.
7.

Bapak, Ibu dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan
kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses
perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

8.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan
kepada penulis.

9.

Kakak penulis tercinta, Zulkamsides, Dewi Susila, dan Eka Sutria, yang
selalu memberikan motivasi, nasehat, bimbingan, dukungan, doa, dan
bantuan moril serta materil kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis: Nurhidayah. SE, dan Rindayu Fardilla, SE, teman
bagadang minum kopi hingga 3 cangkir semalam, teman mondar- mandir di
kampus di perpus, pokoknya mereka tokoh pahlawan bersejarah perjuangan
menuju terselesaikannya skripsi ini. Kemudian Isra Desmita Putri coming
soon ST, Ayu Helma Mahera S.pd, terimakasih atas segala bantuan dan
dukungan yang diberikan, kesabaran yang kuat untuk mendengarkan
permasalahan yang penulis hadapi walau kalian tidak selalu memberikan
solusi yang baik.
11. Keponakan tercantik Apri Yola, yang menjadi donatur tetap dimasa-masa
sulit penulis sebagai anak kos, Nadia Wiltama, dan Nurul Aziza.
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12. Saudara perempuan yang dipertemukan Allah dikosan Kakak terbaik Irma
Ningsih, S.farm. Apt, adik tercomel Nurfitriyani. Jazakillah khairan ya ukhti.
13. Teman-teman Akuntansi K’14, Teman-teman Akuntansi Manajemen C,
terimakasih atas pelajaran dan kebersamaannya selama penulis menempuh
pendidikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus
memberikan motivasi dan do’a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan
dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan.
Pekanbaru, Juli 2018

Penulis
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