
 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia

tesis yang berjudul: 

Loan To Value Terhadap Perusahaan Properti di 

Tahun 2015-2017” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 

Sarjana (S2) prodi Ekonomi Syariah

Kasim Riau. Tesis ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

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

dapat menyelesaikan

menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat

2. Orang tua tercinta 

Bapak dan Ibu

dorongan yang selalu 

orang yang lebih baik lagi

hidup ini, maaf ayah dan ibu sampai saat ini penulis belum bisa 

memberikan yang terbaik dan penulis berharap doa dan harapan yang ayah i KATA PENGANTAR 
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ibu sampaikan disetiap sujud bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi 

penulis. 

3. Suami Tercinta Brigadir Susilo Wardani yang telah memberikan motivasi 

dalam segala hal, dan Aiesha Kirana, puteri Bunda yang sangat pengertian, 

maaf jika Isteri atau Bunda belum dapat memberikan yang terbaik buat 

kalian. 

4. Agus Riyanto, M.Sc dan Hermawan, SE terimakasih atas dukungan Mas-

mas sekalian.  
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7. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku pembimbing I yang telah 

memberikan ilmu mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 

memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 

menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini. 

8. Ibu Dr. Mahyarni, SE. MM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk berdiskusi dan memberikan solusi yang baik untuk 
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9. Bapak Dr. Husni Thamrin selaku ketua prodi yang telah membantu penulis 

dalam konsultasi judul penelitian. 
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Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di 
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11. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan Lokal A Ekonomi Syariah 

dari semester satu hingga menjadi pejuang tesis, Ariani Esa Putri SE., Sy, 
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12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, dan Dosen Pembimbing tidak resmi, 

terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya. 

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna untuk itu 

saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan 
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berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. 
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