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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena 

atas izin dan limpahan rahmat serta kasih sayang_Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Leverage, dan kepemilikan Saham Publik Terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdeaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017” sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan IlmuSosialUniversitas Islam Negeri 

Sultan SyarifKasim Riau. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada 

junjungan alam Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat rahmat diakhir 

nanti. Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, motivasi, doa, 

dan materi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin 

berterima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA Riau, Pekanbaru. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM.,M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Nasrullah Djamil, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru. 

4. Bapak DR. Mulia Sosiady SE, MM. Ak, yang dengan sabar dan 

keikhlasannya member motivasi, bimbingan dan pengarahan serta 

meluangkan waktunya sejak awal sampai terselesainya skripsi ini. 
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5. Bapak atau Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmu dan 

nasehatnya dan Staft atau saha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau, Pekanbaru. 

6. Ibunda Nurjanis yang tercinta dengan sangat ikhlas memberikan perhatian, 

kasih sayang, dukungan, dan untaian do’a yang tidak pernah terputus 

hingga skripsi ini bias terselesaikan. Semoga Allah membalas semuanya. 

Amin. 

7. Kakak tercinta Afni Erita, Rida Fatrina, dan AsdeLius, serta kakak Ipar 

Nurliza Terimakasih telah memberikan motivasi, nasehat dan saran kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keponaan tersayang RafilAlpares, Muhammad Fardhan Alfatzhar, dan 

Dhivo Terima kasih telah memberi semangat, keceriaan dan kebahagiaan 

kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan. 

9. Buat sahabat Ku tersayang Reni Rosita Sari, Marlina, Ira, Sandra, Nadia, 

Peak Mira, Yana, Dela, Bela, Iis kotkot, arna tumhiho dan buat bro Rinaldi 

SE Terima kasih telah memberi nasehat, motivasi dan saran kepada 

penulis sampai skripsi ini terselesaikan. 

10. Teman-teman Akuntansi local E , Akuntansi Manajemen C, Kkn Desa 

Rambah ( makkiki, maksri, endah, afrah, faisal, rahmad, ryan, akhyar, 

hendri) dan anak Kost E14 dan teman seperjuangan lain yang tidak penulis 

sebut kan satu persatu, terima kasih untuk persahabatan yang indah selama 

menjalani perkuliahan dan teman di jurusan Akuntansi angkatan 2014 

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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Penulis sangat menyadari dan memahami bahwa skripsi ini masih sangat 

jauh dari kesempurnaan, tapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

menyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah Ilmu pengetahuan 

bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya. Akhir kata 

penulis mendo’akan semoga kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat terhadap 

penulis di Ridhoi dan di terima oleh Allah SWT sebagai amal shaleh. Amin... 

 

 

Pekanbaru, 15 November  2018 
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