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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia-Nya yang sungguh luar biasanya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang direncanakan. Judul 

penelitian ini adalah Pengaruh Islamic Corporate Social Responsbility 

Disclosure terhadap Reputasi dan Kinerja Keuangan Syariah Pada Bank 

Umum Syariah  sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE. M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih, SE. M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Maya Indriastuti, SE. M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang 

telah dengan sabar memberikan waktu, saran, bimbingan, arahan, 



pembelajaran, dan nasihat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan 

lancar dan terselesaikan. 

4. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan 

masukannya. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan staff yang selama ini telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan semangat, 

motivasi, dorongan moral, nasihat, fasilitas, serta senantiasa memberikan doa, 

cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. 

7. Kakakku tersayang Charisma Widya Nugraha (Mbak Riris) yang menjadi 

salah satu penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

8. Adikku tersayang Luckytasari Permata Nugraha (Tata) yang selalu memberi 

semangat, dukungan, dan doa. 

9. Keluarga besar atas dukungan dan doanya. 

10. Teman seperjuanganku Rosyana Willy Kusuma (Willy) yang selalu menjadi 

tempat bertukar pendapat, keluh kesah dan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Teman-temanku Rifqi dan Iin yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan 

berbagi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Sahabatku dari SMP yang ada di Solo Ayas, makasih selalu menjadi 

pendengar yang baik dikala perasaan gundah gulana.  

13. Mega, Handa dan Mbak Mika, rekan kerja lama yang selalu mendukung 

dalam kegiatan kuliah dan memberikan semangat. 



14. Teman-teman Kampus Seroja Jurusan Akuntansi Kelas SA-2, terimakasih 

untuk proses belajar, pengalaman, dan pembelajaran selama dibangku kuliah 

sore. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat menjaga 

silaturahmi. 

15. Semua teman-teman yang menunggu saya menyelesaikan skripsi ini dan 

memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Akhir kata Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi penulisan 

yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan. Terimakasih.  

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Semarang, 11 Maret 2019 

 

 

Fergiani Widya Nugraha 

 


