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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Segala puji syukur kepada Allah SWT 

Atas segala nikmat dan kesempatan serta kasih sayang-Nya 

Sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW 

Pembawa cahaya Ilmu bagi umat 

 

Saya persembahkan karya saya untuk kedua 

orang tua yang selalu bertanya kapan wisuda, 

walau saya tau bukan wisudanya, tetapi karna 

mereka ingin jalan-jalan dijogja, dan adik ku 

aisyah dan tidak sabar pengen kakaknya cepet-

cepat pulang ke Riau buat teman hidup tebaik 

serta sahabat-sahabat terbaikku yang selalu 

rajin bertanya “tesis nya udah sampe mana?’’, 

dan Teman dan Almamater Universitas Islam 

Yogyakarta yang kubanggakan 

 



PERNYATAAI\ BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat

karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari

terbukti bahwa pemyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima

hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yuni Armayanti
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, maha pemberi segala sesuatu dan maha kuasa atas segala isi bumi yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kasih dan sayang-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu, shalawat dan salam penulis 

panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang dengan izin allah membawa 

umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. 

Judul dari tesis yang disusun penulis yaitu “PENGARUH 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING 

(ISR)”. Tujuan penyusunan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk 

kelulusan Strata-2 Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

Didalam penulisan dan pengerjaan tesis ini penilis telah banyak 

melibatkan banyak pihat yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu 

penulis menyampaikan rasa terimasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak dan Ibu tersayang, bapak Murjani dan ibu Sariyem yang selalu 

mendukung baik moral dan materil, serta pemberi semangat dalam kehidupan 

penulis. 
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2. Adikku tersayang, Candra Irawan yang baik hati, Aisyah Nur tercantik 

semoga cepat lulus S1 nya dan Mustofa Ramadhan semoga jadi adek yang 

pinter terus, semoga adek-adek kakak bisa tetap semangat dalam menempuh 

pendidikan.  

3. Pak Arief Rahman, SIP., SE., M.Com, Ph.D selaku dosen pembimbing tesis 

penulis yang sudah tulus ikhlas, serta tekun dan sabar dan selalu memberikan 

waktu luang serta pemikiran dalam memberikan arahan serta sara-saran yang 

terbaik selama penyusunan tesis ini. 

4. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, Selaku dosen penguji tesis yang telah 

memberikan masukan serta berkontribusi dalam memberikan ilmu baru pada 

penyusunan tesis. 

5. Teman dan sahabat-sahabat Magister Akuntansi 13 yang selalu memberikan 

semangat dan saling mendukung disaat susah dan senang.  

6. Teman-teman kerja di Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan (RSUAD) 

dan HRD RSUAD yang selalu memberikan izin penulis untuk bimbingan 

tesis. 

7. Teman hidup terbaik dan selalu support dari awal penyusunan tesis hingga 

selesai. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa, 

ide dan waktu yang telah dicurahkan kepada penulis.  

Pada penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya untuk 

membangun karya yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Segala kesempurnaan 
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hanyalah milik Allah SWT dan semoga allah senantiasa menambah ilmu bagi kita 

hamba-hambanya yang terus berusaha dan berdoa. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Oktober 2018 

     Penulis,

 

 

  

  Yuni Armayanti 

 




