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As s alamu' a lai kum Warahmutallah Wabarakatuh
Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Riyan Andni, NrM:
212512 dengan judul: '{pengaruh pengungkapan corporate sociar
Responsibfl;f (csR) Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank syariah yang
Terdaftar di otoritas Jasa Keuangan (oJK) Tahun 2013-2015,, padaJurusan
Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi
dan diteliti sesuai dengan aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud
dapat disetuj ui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan
diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.
Demikian, kami sarnpaikan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warnhmatultah Wabarakatuh

Kudus,22 tus 2015
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Menyatakan bahwa apa yang tertLrl is cl i  clalanr skripsi ini benar-benar hasil

karya saya sendir i ,  bukan plagiat dari karva tul is orang lain- baik sebagian

maupun sepenuhnya. Pendapat atau temuarr orang lain yarrg terdapat dalarn skripsi

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik i lrniah.
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MOTTO 

 

                       

"Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”  

(Q.S.Al-Baqarah : 282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  Al-Qur’an, Q.S. Al-Baqoroh  Ayat 282 ,Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir 

Al- Qur’an Dan Terjemahnya, PT. Karya Taha Putra, Semarang, 1995, hlm. 71. 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur alhamdulillah  dan  Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 

 Allah SWT Yang tak pernah berhenti memberi perlindungan, 

kenikmatan, anugerah, hidayah. Thanks ya robb.... 

 Nabi Muhammad SAW sebagai tauladanku. 

 Alamameterku tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Kudus. 

 Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku (Bapak Ali Mahmudi, dan 

Ibu Wat Timen) tersayang, kasih terindah yang kumiliki dalam 

hidupku adalah bagaimana kalian memberikan seluruh perhatian 

cinta dan do’a untukku yang senantiasa mengiringi langkahku... 

 Kakakku (Abdul Rozak) yang selalu mengiringi langkahku untuk 

mewujudkan anganku. 

 Keponakanku (Ardin) yang memberikan hiburan tersendiri ketika 

mengerjakan skripsi 

 Para Dosen yang telah membimbingku dalam menempa ilmu di STAIN 

Kudus. 

 Teman-teman seangkatanku terutama Kelas EI/LK/A angkatan 

pertama tahun 2012 yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa 

canda kalian yang tak akan pernah kulupakan. 

 Kepala MA Sunan Prawoto (Agus Salim, S.Ag., M.Pd.), beserta guru dan 

staf-stafnya yang memberikanku semangat dalam mengerjakan 

skripsi. 

 Teman-teman kerjaku (Pak Khotib, Pak Candra, Pak Arifin, Pak Arif,  Bu 

Khotim, Bu Nurul), yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi 

 Teman-temanku (Ahmad Mabrur, Nila, Amik, Ningrum, Nana, Bela , 

Aang) terima kasih atas petualangan seru yang kita lalui, ini akan 

selalu menjadi memori indah dalam hidupku. 
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 Seseorang yang membantuku mencarikan buku dalam penyusunan 

skripsi (Khotibul Umam), semoga sehat dan sukses selalu. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Terima kasihku untuk semua 
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Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala taufiq dan 

hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yangberjudul: “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah yang Terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2013-2015” dengan baik tanpa kendala 

yang berarti.  

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan nabi besar akhir 

zaman beliau baginda rasulullah muhammad saw, beserta keluarga dan para 

sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman 

yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh ilmu dan 

iman di dada. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material maupun 

spiritual. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohaman Kasdi, Lc. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam STAIN Kudus . 

3. Muhamad Mustaqim, MM.,M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM. selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyususnan skripsi ini. 

5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

sksripsi ini. 
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umul l l  mulai  sejak keci l  yang t idak clapat pcnulrs scbr,r tkar l  s i t tLl  pr l 's i t tLr.

E .  Sernua te t r lan- te lnenku ke las  F . l iLK 'A  ar rgka t r rn  l )c l t ln l i t  i l l tL in  l { ) l l

scnasib seper. ;uangan. ter i rnaksih atas se- l la la kcr- i . l \ iu-] l l r t r l r .  i - t rrr t rurn.

dan kr i t ikal lnya vang rnet-nbatrgun. ser la kctrcr-sanrlarrnva vuirs t l t l lk

penul is  lupakan.

c) .  Semua p ihak yan- t  te la l t  tnentbantu.  r ler rb inrb inq r lu l l  nrcnt lukung pcrrLr l is

y'ang t idak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis ntenyadari bal i* 'a pcr.)\ 'usLuran skripsi ini rrasi lr j luh

dari sempurna, karena "t idak arla gctding t,ctttg tt tk t 'c,t trk . Olch karcnanva lc*eur.

sapa yang bersifat konstrukti f  dari para pembaca darr penclicl ik sansar r l i l rara;rkarr

derni tercapainya kesempurnaan dirnasa mendatans.

Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besanryri. Semoga

karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada klrususnya serta n'lasyarakat pada

umumnya.
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