KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT
atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah proposal yang berjudul
“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan dan Islamic Social
Reporting terhadap Nilai Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014-2017)”
Tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Indriawati, SE., M.Si.,
CSRS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan,
saran, semangat, pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat dan
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua (Mama, Baba) terimakasih untuk doa yang tak pernah usai, kasih
sayang, cinta, kesabaran, ketulusan dan pengorbanan yang telah diberikan sampai
kapanpun tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun.
2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M Si., CA. CIPSAS. CMA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
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4. Bapak Dr. Fardinal SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu
Buana yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Sahabat-sahabat saya Nadya Illena Rudistya, Nia Paramitha, Pingky Habiyanti,
Serliawati, Heni Wulandari, Sorayah, Makasi BG, Ade Dwi Putra, Maya Apriasih
dan Dewi Ratnasari terima kasih karena telah memberikan semangat, motivasi dan
memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan Sahabati fii
Jannah kak Indah Utami Putri dan Kak Wati terimakasih untuk kalian yang sudah
menjadi penyemangat dan pengingat untuk selalu bersyukur
7. Kawan-kawan Kak Meta, Mba Brigit, Ci Emil dan Kak Roro atas dukungan dan
nasihatnya dan Kak Umay udah rela bergadang demi ngajarin aku olah data
8. Teman-teman jurusan akuntansi XXVI/2014 kelas malam, kelas pagi dan kelas
sore Universitas Mercu Buana. Terima kasih semuanya.
9. Perpusatakaan Universitas Mercu Buana yang telah menyediakan semua materi
dalam penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk
semuanya

telah

mendoakan,

mendukung

dan

membantu

saya

dalam

menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
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yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi
ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila
dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini
dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan
pembaca bagi umumnya.
Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 22 Desember 2019

Siti Hasinah
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