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KATA PENGANTAR

لَیْكُنْ  ُ عَ اتُ السَّالَم كَ َ بَر َ ةُ هللاِ و مَ ْ ح َ ر َ و

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “PENGARUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN,

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN PROFITABILITAS (ROA)

TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (

STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG

TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2012-2016)”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan

akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada yang tersayang dan

terhormat Ayahanda Ramadanis dan Ibunda Ida Warti yang telah membesarkan

dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kesabaran, ketabahan dan terima

kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, nasihat serta dukungan yang selama ini

tercurah untuk keberhasilan penulis.
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Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

beserta staf.

2. Bapak DR. Mahendra Romus,SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Ikhwani Ratna,SE,M.Si,Ak,CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing dan sebagai

Penasehat Akademis yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

memberikan bimbingan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama

berkuliah.

6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak bagi

penulis dalam proses administrasi selama berkuliah.

7. Buat seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi khususnya

Akuntansi C dan Akuntansi Manajemen B yang tidak dapat penulis
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sebutkan satu persatu terutama buat sahabatku Ai, Diana, Ipah, Icha, Nia,

Ridha, dan Yanti, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi,

serta untuk keceriaan yang kalian berikan.

8. Kakakku tersayang Rila, abang ipar Isral, abang Ferdi, adik Rio dan

ponakan-ponakan comel Zuri, Mufidah, dan Arsya yang selalu memberikan

dukungan, semangat doa, dan menghibur dikala merasa lemah dan lelah

untuk keberhasilan penulis selama ini.

9. Yang spesial buat Nanda Roma Putra yang selalu  mendo’akan, memotivasi,

dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari

Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin..

Pekanbaru, Desember 2017
Penulis,
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