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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“If you give up, it means you never wanted it.” 

“Setiap keputusan adalah pilihanmu sendiri, jika titik terendah saat itu 

kamu rasakan maka ingatlah orang-orang yang mendorong dan 

menyemangati. Orang-orang yang tidak lelah berada dibelakangmu. 

Titik terendah bukanlah penghalang sebuah semangat, melainkan 

bagian dari intropeksi diri akan setiap kekurangan yang dimiliki. Doa 

dan penyemangat adalah bagian terbaik dalam keputusan. Maka 

jangan berhenti dan menyerah, karena jika kamu melakukannya, kamu 

tidak benar-benar menginginkannya.” 

 

Persembahan skripsi ini untuk: 

Mama dan Bapak 

Kakak dan  adik-adik 

Keponakan 
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serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi 

Wassalam, Nabi yang telah membawa perubahan pada manusia dari zaman 

kegelapan dan jahiliyah hingga ke zaman terang benderang dan pengetahuan yang 

luas seperti saat ini. 

Skripsi yang berjudul “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN 

TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(CSR) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
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penulis. 
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kita panjatkan semoga selalu dalam kasihnya. 
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menyemangati terutama dikala berada pada titik terendah  hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.  
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tidak lepas komunikasi. 

12. Teman-teman satu bimbingan skripsi (Linda dan Tyas), berjuang bersama 

dari awal daftar skripsi sampai akhirnya salah satu dari kita pendadaran dan ada 

yang lebih dulu. Semoga kita selalu diberikan kelancaran. 

13. Teman-teman LPK Alfabank (Mbak Winda dan Mas Prima) yang juga 
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15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari isi, cara penulisan dan cara penyajian. Oleh 
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