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"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang

pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggr

dan sepanjang pengetahuan saya jr.rga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau ditcrbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tettulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikcmudian hari

terbukti bahrva pemyataan ini tidak benar, maka saya sanggup mcnct'ima

hukurran/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Rasa syukur kepada Allah SWT 

Atas nikmat Islam dan Iman 

Yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup 

Sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW 

Pejuang pencerahan ummat 

 

Saya persembahkan untuk .......... 

Ayah, Ibuku, Adikku 

Teman serta sahabat-sahabatku 

dan Almamater yang kubanggakan 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta langit 

dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih 

sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak 

lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang 

telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh 

dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini. 

Tesis yang berjudul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

PENGUNGKAPAN ZAKAT PADA PERBANKAN SYARIAH DI 

INDONESIA” disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai 

derajat Strata-2 Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

Selama proses penulisan tesis ini, penulis mengalami beberapa hambatan 

dan kesulitan yang terkadang membuat penulis berada di titik terlemah dirinya. 

Namun adanya doa restu, dan dorongan dari orang tua, adik dan teman-teman 

yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan 

penulisan tesis ini. Untuk itu dengan segala bakti, penulis memberikan 

penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
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kepada mereka semua. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis 

ucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SubhanahuWaTa’ala, yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, 

kemudahan, kekuatan serta ridho, dan kasih sayang yang tiada terkira kepada 

setiap hamba-Nya, dan tidak terkecuali kepada penulis.  

2. Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati 

manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju 

zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini. 

3. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Miftachudin dan Ibu Tri Rahayu yang selalu 

memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran dan pengorbanan yang 

begitu luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. 

4. Adikku tercinta, Arifatul Alawiyah yang selalu mendoakan dan memberikan 

dukungan yang luar biasa bermanfaat. 

5. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku dosen pembimbing tesis yang telah 

dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat 

berharga kepada penulis selama menyusun tesis. 

6. Dra. Ataina Hudayati, M.Si./ Ph.D., Ak. Selaku dosen penguji tesis yang 

telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis. 

7. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada 

penulis dalam meyelesaikan pendidikannya. 

8. Sahabat-sahabat Maksi 13 yang selalu memberikan semangat dan menemani 

disaat susah dan senang.  
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9. Teman-teman kost 121 B yang selalu menemani dan berbagi pengalaman 

kepada penulis. 

10. Teman-teman satu bimbingan tesis yang masih berjuang, tetap jaga semangat 

kalian untuk menggapai kesuksesan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas perhatian dan 

curahan ide sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Dalam menyusun tesis, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan, 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 Allah SWT menilai ibadah yang 

penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-

Nya. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

           Yogyakarta, April 2018 

     Penulis, 

        

 

       Siti Afidatul Khotijah 

 




