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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur saya ucapkan atas 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL 

REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2017”. Skripsi 

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada 

penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Kedua orangtua saya yang telah memberikan semangat, do’a dan 

dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada saya serta 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Siti Sarpingah SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan 

serta pengarahan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.  

3. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana.  

4. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CMA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

5. Bapak Dr. Fardinal, M.Si., Ak selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.  

6. Seluruh Dosen dan asisten dosen yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian kuliah 

dan penyusunan skripsi ini. 
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7. Kepada Nabila Maharsi Putri, Ahmad Munawar, Muhammad Luthfi 

Fadhlullah, Desi Nur Indra Sari, Clara Desi Permata, Siti Barokah, Ai 

Azkiyah Aini, Wiwin Anggaraini yang telah mendukung, membantu dan 

selalu memberikan semangat dan do’a selama penyusunan skripsi ini. 

8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan serta do’a nya. 

 

Akhir kata,  semoga semua kebaikan yang telah diberikan seluruh pihak yang 

terkait dibalas oleh  Allah SWT dan dicatat sebagai amal jariyah yang tiada henti 

mengalir kebaikannya di akhirat nanti. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis atas segala bentuk saran serta 

kritik yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan hasil penelitian ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. 

 

Tangerang, 16 Desember 2018  

 

 

Sheila Shatila Fiansa 
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