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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, seagal puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sholawat dan salam 

semoga dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu 

Alahi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“Pegaruh Profitabilitas, Likuiditas, Produktivitas, Bagi Hasil, Matirity dan 

Secure Terhadap Peringkat Sukuk (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)” sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan 

bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S, Ag., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA., selaku ketua jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Umi Rachmah Damayanti, SE, MM, selaku Penasehat Akademis yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM. Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam 

upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu 

sabar menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada 

penulis selama penulis duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu. 

7. Orang tua tercinta ayah Talani dan ibu Almh. Syahriana, terimakasih untuk 

doa, kasih sayang, motivasi, nasehat, semangat, dorongan yang selalu 

diberikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi, 

untuk melakukan sesuatu yang berguna, membahagiakan dan 

membanggakan keluarga. 

8. Abang dan Kakak tersayang saya Muhammad Syafrizal dan Risa Astria, 

terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi serta perhatiannya 

yang luar biasa, dan selalu memberikan contoh yang baik kepada penulis. 

9. Untuk paman dan bibi, cik piun, cik man, cik gadis, cik imai, cik pendi, cik 

iya, cik per, ante yen, ante nani, cik izi, cik uun, cik bujang, cik ipin, dan 
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cik iim, dan busu mahyar  terimakasih telah memberikan semangat tiada 

hentinya, motivasi, materi serta do’anya kepada penulis. 

10. Untuk sahabat terbaikku Eli Sariati dan Hikma Rosdayanti yang selalu 

mengajarkanku banyak hal, selalu mengingatkan tidak ada manusia yang 

sempurna didunia ini, yang membuatku mengerti apa itu persahabatan, 

terimakasih selalu menjadi sahabat terbaikku. 

11. Teman-teman seperjuangan Tri Hardiyanti Lestari, Hasnila Sari, Selfi Dwi 

Dharma, Sri Rahmi Kamelia, terimakasih telah memberikan dorongan 

kepada penulis untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Untuk para ladies yang pernah tinggal bersamaku kak put, mbak laili, 

mbak jannah, athi’, munah, dek ridho, dek rini dan dek nita terimakasih 

telah memberikan dukungan, semangat serta do’anya kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Teman-teman akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2014 

terutama kelas akuntansi G dan syari’ah B, dan teman-teman lainnya baik 

yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang 

baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

14. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir, terimakasih atas dukungannya, semangat, do’a 

dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua 

dukungan dan motivasinya. 
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Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi 

ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang 

membutuhkan. 

 

Pekanbaru, November 2018 

Penulis 

 

Nur Azizah Ilawati 


