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KATA PENGANTAR 

Puji  syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, sholawat serta 

salam kita persembahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada 

keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, penulis bersyukur karena 

hanya dengan hidayah serta maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “HUBUNGAN ISLAMIC REPORTING DISCLOSURE DENGAN 

MAQASHID SYARIAH PERFORMANCE DENGAN ISLAMIC CORPORATE 

GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

Tesis ini disusun dan diajukan dalam rangka sebagai salah satu persyaratan 

dalam mendapatkan gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis mengambil 

topik ini dengan harapan memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, 

terutama berkaitan dengan pengukuran kinerja bank Syariah dengan 

menggunakan Maqashid Syariah. 

Tesis ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, 

semangat dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 

penyusunan tesis ini 

2.  Ayah saya Thamrin B Iyonu, Ibu Ria Haras dan Ketiga adik kandung saya 

Faldan Aditya Iyonu, Nur Adha Iyonu, dan Aliya Rabiah Iyonu yang selalu 

memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. 
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3. Ibu Dra. Ataina Hudayati, M.Si., AK., DBA, selaku pembimbing yang telah 

memberikan saran, masukan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. 

4. Seluruh dosen di Program Pascasarjana Magister Akuntansi yang banyak 

memberikan ilmu yang bermanfaat.  

5. Teman-teman maksi 13 yang selalu memberikan semangat kepada penulis 

dalam penulisan tesis ini. 

6. Sahabat-sahabat tersayang Dewi, Icha, Fajar, Rifa dan Iren yang selalu 

menemani, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 

Terima kasih juga kepada keluarga besar UII Yogyakarta, khususnya para 

staf dan dosen Fakultas Ekonomi, terima kasih pula kepada Rektor beserta 

jajarannya yang telah memberikan fasilitas akademik, baik berupa soft atribut 

maupun hard atribut. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penelitian 

ini tentu masih terdapat kekurangan serta memerlukan penyempurnaan, oleh 

karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca untuk 

penyempurnaan tesis ini. 
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