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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 

karena berkat limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam penulis tujukan kepada junjungan 

Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam 

kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, iman dan Islam. 

 Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan. Dengan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda 

Kadaruddin Pane dan Ibunda Darisah Sinaga yang telah memberikan bantuan moral 

dan material serta perhatian dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan seluruh kegiatan dan tugas-tugas penulis. 

Adapun yang menjadi judul dari skripsi ini adalah “ Pengaruh Pengumuman 

Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) Dan Pengumuman Earnings 

Terhadap Abnormal Return “. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 
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menyelesaikan program Studi Strata-I sehingga dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

 Dalam kesempatan ini, penulis telah banyak mendapat pengarahan dan 

bimbingan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik, untuk itu dengan hati yang 

tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd, sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita M.Si, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi  

Universitas Negeri Medan dan juga sebagai Dosen Penguji Skiripsi saya yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan 

memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

5. Bapak Dr. Nasirwan, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan.  

6. Bapak Chandra Situmeang, SE, MSM, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing 

dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini.  
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7. Bapak Drs. La Ane, M.Si Sebagai Dosen Penguji Skripsi saya yang telah banyak 

memberikan masukkan dan kritikan dalam penyusunan skripsi. 

8. Bapak Muhammad Ridha Habibi Z, SE, M.Si, Ak, CA Sebagai Dosen Penguji 

Skripsi saya yang telah banyak memberikan masukkan dan kritikan dalam 

penyusunan skripsi. 

9. Bapak Hermansyah Sembiring, SE, M.Si, Selaku Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses 

perkuliahan. 

10. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan yang telah 

membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

11. Abang Ricky Adrian, sebagai Staff Administrasi Jurusan akuntansi yang telah 

banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi selama peneliti berada di 

Jurusan Akuntansi.  

12. Rasa hormat yang tulus dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada 

Ibunda, Ayahanda, Abangku, Kakak-kakakku serta Adikku atas do’a, cinta, kasih 

sayang, perhatian dan motivasi yang diberikan pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teristimewa buat orang yang ku sayangi terimakasih atas do’a, waktu, perhatian, 

dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  



vi 

 

14. Juga tak lupa ku ucapkan terimakasih kepada temanku Rani Kumala Sari, Diah, 

Itsnaini, Nurmala, Winda, Santi, dan Muammar selama ini telah membantu dan 

memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman-teman seperjuangan yang mengejar Wisuda Bulan Oktober 2016. “Abang 

Rahdiansyah, Kak Putri, Alfaron, Juanti, Andreas, Herwin, Faisal, Rini, dan 

Nurcahyono. 

16. Teman-teman mahasiswa Ekonomi di Universitas Negeri Medan khususnya di 

kelas A Akuntansi ( 2012 ). 

17. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu.  

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermafaat bagi pembaca dan 

penulis khususnya, dan penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Aamiin…………………………. 

      Medan,      September 2016 
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