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MOTTO 

 

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 

kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."  

(Q.S Al-Baqarah: 216) 

 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.  

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

 

"Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang 

akan datang". 

(Albert Einstein) 

 

 

"Kesuksesan adalah perjalanan dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain 

tanpa kehilangan antusiasme.". 

(Winston Churchill) 



 
 

vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil alamin  

Puji dan syukur kepada Allah SWT 

Atas Rahmat dan Karunia-Nya 

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 

 

 

      Saya persembahkan untuk …….. 

      Bapak, Ibuku, dan Adik-adikku 

Sahabat dan teman-temanku 

      dan Almamater yang kubanggakan 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb., 

 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta 

salam penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW serta 

para sahabatnya dan keluarganya yang semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah 

SWT. Amin. 

 Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN ISR (ISLAMIC SOCIAL REPORTING) PADA BANK 

UMUM SYARIAH DI INDONESIA” telah dapat penulis selesaikan dengan 

segenap kemampuan penulis. Penelitian dalam bentuk skripsi ini disusun dan 

diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).  

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, motivasi, dan do’a dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 



 
 

viii 
 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Hendri Arianto dan Ibu Elena Syachnas, 

SE yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan dukungan yang 

luar biasa kepada penulis. 

2. Saudara-saudaraku tercinta, Billiansyah Elendri dan M. Novento Elendri yang 

telah mendoakan dan mendukung penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.  

4. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si, MCom(IS), PhD selaku Ketua Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu bagi penulis untuk 

membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis dengan sabar dan 

tekun. 

7. Segenap dosen dan staff akademik Fakultas Ekonomi yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat serta bantuan kepada penulis. 

8. Sahabatku, Putri Mardiyah, Meilisa Marin, Tia Meythafani, Listiyorini, 

Meigie Auriska, Ricky Setya Anggara, Andin S Rheza, Ragil Hapsoro Mufti, 

Nadia Rafiana, Nisrina Nur Apriliani, Athifa Fajri, Fatimah Dwinovianti, 

Samiyah Afiff, Vivie Yulita Kurniasari, Eugenie Vina yang telah memberikan 

dukungan dan menghibur penulis ketika mengerjakan skripsi ini. 



 
 

ix 
 

9. Teman-temanku lainnya, baik teman SMA, teman KKN, Kontrakan Sweety, 

teman satu bimbingan skripsi, dan teman angkatan 2012 akuntansi FE UII 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

10. Semua pihak yang terkait dan membantu sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan oleh penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, baik dari segi isi 

maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan 

kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan 

datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaaat bagi pembaca dan pihak-pihak 

yang membutuhkan dan semoga Allah SWT menilai usaha penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini sebagai ibadah yang diridhoi-Nya. Amin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

Yogyakarta, 15 Desember 2016 

Penulis,  

 

 

    Gearika Elendri 

 


