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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 PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL 

REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC 

INDEX PADA PERIODE 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 serta 

nikmat-nikmatNya yang tak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Orang tua tercinta ayahanda Safaruddin dan ibunda Sri Agustini ningsih yang 

tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan 

sayang, ketulusan cinta dan 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, 

Ayahanda dan ibundaku tercinta. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. 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. 

6. ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak. Ak selaku sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

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

serta memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan 

baik. 

8. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademisi yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Adik-adiku tercinta, Rahmadhani Syafitri, Khumairoh dan Muhammad Ilyas 

yang telah menjadi adik yang terbaik dan bisa mentoleransi ketika penulis 

dalam proses bangku kuliah dan berbagai hal. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan dan yang kucintai Wilda Rosyadi SE, Putri Imas 

Budiyanti tiada kata yang bisa aku ucapkan selain berterima kasih banyak-

banyak, suka dan duka telah kita lalui bersama tiada satu detikpun ku lalui tanpa 

kalian. Begitu banyak kalian membantu penulis dari masa perkuliahan sampai 

selesainya sebuah skripsi ini.  

13. Sahabat-sahabatku lokal Akuntansi B (S1) angkatan 2013, penulis berterima 

kasih karena tanpa kalian penulis tidak akan sampai pada tahap ini, teruma buat 

geng 10 yaitu: Wilda Rosyadi, SE, Trie Utami Herda, SE, Putri Imas 

Budiayanti, Dwi Cahyati Fahni, SE, Giat Metri, Rahmat Hidayat, Bryan Saputra 

SE, Nanda Syaputra, Muhammad Suhairi, SE kalianlah suka duka ku di dalam 

kelas. Dan kalianlah yang selalu mendengarkan keluh dan kesah ku selama 

bangku perkuliahan. 

14. Dan buat sahabatku dari Sekolah Menengah Awal (SMA) hingga kini dan Insya 

Allah kedepannya, Atika Rahmi, Richa Perwati dan yelly Guspita. Terima kasih 

kalian telah memberikan dukungan dan semangat tiada hingga bagi penulis. 

Sungguh jasa kalian berarti bangat bagi penulis walaupun kalian pada telah 

menikah duluan dan mempunyai keluarga tapi kalian selalu memberikan 

semangat dan motivasi yang luar biasa. 
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15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya. 

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, Oktober 2017 

 

 

Azira syahira 

11373201134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


