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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

kemudahan, kesempatan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan

Leverage terhadap Peringkat Sukuk (Penelitian terhadap Perusahaan-

Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Selama Periode 2009-2014)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menempuh

ujian sidang guna menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) Fakultas Syari’ah Jurusan

Keuangan dan Perbankan Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, baik dalam materi pembahasan maupun teknik penulisannya yang

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman

penulis. Namun, banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta dukungan,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima

kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dari segi

mental maupun fisik, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih

kepada:
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1. Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, ketenangan dan kemudahan

atas segalanya.

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan saya selama ini.

3. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya

serta memberikan dorongan moril maupun materil. Terima kasih karena selalu

menjadi orang tua yang terbaik.

4. Kedua adik tersayang yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan

kepada penulis.

5. Bapak H. Asep Ramdan, Drs., M.Si selaku Dekan Fakultas Syari’ah.

6. Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum selaku ketua jurusan Keuangan

dan Perbankan Syari’ah.

7. Bapak M. Roji Iskandar, Drs.,MH selaku wali dosen penulis yang telah

memberikan banyak bimbingan dari awal memasuki perkuliahan sampai

selesai.

8. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan banyak masukan, bantuan, saran serta banyak meluangkan

waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Nurdin, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan banyak masukan, bantuan, saran serta banyak meluangkan

waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Fatimah, Fazriah, Herlin, Intan, Jenia, Nisa, Reviani, Shyntya, Agung

Budiyanto yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
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11. Teman seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Syari’ah.

12. Teman-teman Mapenta Unisba yang selalu memberikan semangat, masukan

dan selalu menanyakan kapan lulus.

13. Nevi, Dini, Haritsa, Vanna, Vanni, Raya, Cindy, Indah, Nisa, Ableh teman-

teman yang dari dulu sampai saat ini selalu ada disaat penulis dalam keadaan

suka maupun duka.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhiirul kalaam, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat baik kepada semua pihak yang membacanya

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Bandung, 06 Nopember 2015

Penulis


