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KATA PENGANTAR





Alhamdulillahi Robbil ’Alamin, berkat rahmat dan taufiq hidayah Allah

SWT yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-Nya serta petunjuk-Nya,

sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam kepada

junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma solli

‘Ala Syaidina Muhammad Wa’ala Ali Syaidina Muhammad.

Tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul ”Pengaruh

Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Umum

Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia”.

Dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan

bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdullah dan Ibunda Sukriah yang senantiasa mendo’akan,

memberi motivasi dan materi, sehingga penulis mampu menyelesaikan

penulisan tesis ini.

2. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan dan

motivasi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN Suska Riau.

4. Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. yang telah

memfasilitasi segala macam administrasi dalam penyelesaian penulisan

tesis ini.
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5. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.A. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah

yang selalu menasehati agar penulis cepat dalam menyelesaikan penulisan

tesis ini.

6. Bapak Dr. Mahendra Romus, M.Ec dan Ibu Dr. Mahyarni, S.E,M.M.

selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta

sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan, saran dan arahan

kepada penulis.

7. Kepada Bapak Ibu pengelola  perpustakaan Pascasarjana (PPs) UIN Suska

Riau serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah

memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses peminjaman buku

dan referensi lainnya..

8. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis,

sehingga penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

9. Sahabat dan teman-teman semua yang selalu membantu, mengajari,

mensuport dan mendo’akan penulis terkhusus untuk keluarga besar

Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Suska Riau Angkatan 2015.

Semoga Allah membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan

balasan yang lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga

kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin Ya Robbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 05 Mei 2017
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