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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 
 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dah karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI INDEKS SAHAM 

SYARIAH  INDONESIA  TAHUN  2012-2016)”.  Penyusunan  skripsi  ini 

dimaksudkan  sebagai  syarat  untuk    menyelesaikan program  serjana  (S1) Jurusan 

Akutansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan 

bimbingan, saran, kritik serta semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1.   Allah   SWT   yang   Maha   Pengasih   lagi   Maha   Penyayang   yang   selalu 

melindungiku,  memberikan  jalan  kemudahan,  ilmu  dan  pemahaman, 

pertolongan dalam setiap langkah, serta nikmat-nikmatNya yang tak terduga 

melalui berbagai jalan. 

2.   Rasulullah SAW yang telah membawa kebenaran dan memberikan jalan untuk 

umat manusia agar dapat menuntut ilmu.
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3.   Para Malaikat yang Allah SWT berikan kepada penulis yaitu orang tua tercinta 

Papa Fery dan Mama Ernawati serta adik-adik penulis yaitu Wulan, Farhan dan 

Fadli yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, memberikan 

semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta, kesabaran yang luar biasa dan 

selalu mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis 

sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, Papa dan Mamaku tercinta, 

serta Adik-adikku yang luar biasa. 

4.   Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A, selaku Rektor Universitas Islam 

 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 
5.   Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 
6.   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. 

 
7.   Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak. Ak selaku sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

 
Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif 

 
Kasim Riau. 

 
8.   Ibu Identiti, SE, M, Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu 

serta  memberikan  arahan,    masukan  dan  doa  agar  skripsi  ini  terselesaikan 

dengan baik.
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9.   Ibu Qomariah L, SE, M.Si selaku Penasehat Akademisi yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 

10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku perkuliahan. 

11. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah sabar dan ikhlas telah membantu penulis dalam segala hal 

urusan dikampus. 

12. terspesial penulis Arif Nadzirul Haq, tiada kata yang bisa penulis ucapkan selain 

berterima kasih banyak-banyak, suka dan duka telah kita lalui bersama selama 

masa perkuliahan. Begitu banyak bantuan yang penulis terima dari masa 

perkuliahan sampai selesainya sebuah skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabatku lokal Akuntansi B (S1) angkatan 2014, penulis berterima 

kasih karena tanpa kalian penulis tidak akan sampai pada tahap ini. 

14. Sahabat-sahabtku  lokal  Akuntansi  Syariah  A  angkatan  2014,  terimakasih 

penulis sampaikan karena telah menemani penulis selama perkuliahan. 

15. Dan buat sahabatku dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga kini dan 

Insya Allah kedepannya, Yelnova Ismira. Terima kasih telah memberikan 

dukungan  dan  semangat  tiada  hingga  bagi  penulis.  Sungguh  dukunganmu 

berarti sekali bagi penulis walaupun kita berbeda perguruan tinggi. 

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

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.
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Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan 

pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis 

harapkan  untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam 

penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan 

penulis. 

 
 

Pekanbaru, April 2018 
 

 
 
 
 

Fera Atika 
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