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MOTTO 

 

“dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 

yang (dikehendaki)-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan 

bagi setiap sesuatu.”  

 

- QS. At-Talaq: 3 - 
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Alhamdulillah segala puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberi saya kemudahan dan kelancaran dalam menyusun 

dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Saya persembahkan skripsi 

ini yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan dan Sosial 

Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI) (Studi Kasus Perusahaan 

yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2016-2020)” 

kepada : 

 Kedua orang tuaku, Abah dan Mama yang sangat aku cintai 

dan sayangi yang telah memberikan ku nasehat, kasih sayang 

dan do’a nya untuk segala hal yang terbaik untukku. 

 Ibu Ita Rakhmawati, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran, dan memberikan arahan dalam membantu 

terselesaikannya skripsi ini. 

 Teman-teman Akuntansi Syariah A angkatan 2017 yang telah 

mendukung, memotivasi, dan dapat diandalkan dan terima 

kasih telah menjadi teman sekaligus saudara. 
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FEBI IAIN Kudus angkatan 2017. 
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memberikan semangat, dukungan, dan selalu ada ketika saling 

membutuhkan bantuan. 

Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian. Semoga karya ini dapat 

bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufiq, dan 

hidayah serta ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin. 
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diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita kelak mendapatkan 

syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin. 

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “Penilaian Kinerja 

Keuangan dan Sosial Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI) (Studi 

Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 

2016-2020)”, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang terlibat dan membantu dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, terutama kepada yang saya hormati : 

1. Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 
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Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 
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Akuntansi Syariah yang senantiasa memberikan arahan 

kepada mahasiswa khususnya untuk Prodi Akuntansi 
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4. Ibu Ita Rakhmawati, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing 
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pikiran, dan memberikan arahan dalam membantu 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan 

motivasi untuk menyelesaikan studi. 

6. Abah dan Mama serta sahabat-sahabat terbaikku yang 

selama ini selalu memberikan semangat, motivasi, kasih 

sayang, dan do’a nya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang telah 

membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis bisa sebutkan satu 

persatu yang telah membantu dalam terselesaikannya 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu 
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tersempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya. 
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