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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Sukur ku tak henti-henti kepada sang maha Agung yaitu ALLAH 
SWT yang selalu mengabulkan setiap doa ku. Alhamdulillah ya 

allahTesis ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta,  

Doamu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku, 

pelukmu berkahi hidupku.  
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KATA PENGANTAR 

Puji  syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, sholawat serta 

salam tetap tersembahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada 

keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, penulis bersyukur karena 

hanya dengan hidayah serta maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul : ANALISIS TABUNGAN DEPOSITO PADA BANK SYARIAH DAN 

BANK KONVENSIONAL. 

Tesis ini disusun dan diajukan dalam rangka sebagai salah satu prasyarat 

wajib dipenuhi guna gelar Magister Ekonomi & Keuangan Islam pada Program 

Studi Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi & Keuangan Islam Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada: 

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

2. Dr. Jaka Sriyana, M.Si.,  selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Keuangan Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan masukan yang 

sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.  

3. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Pasca Sarjana 

Magister Ekonomi & Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

4. Agus Widarjono, Ph.D selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

arahan, kritikan serta masukan yang sangat berguna untuk penyusunan tesis ini. 
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5. Drs. Akshyim Affandi, MA., Ph.D selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan arahan, kritikan serta masukan yang sangat berguna untuk 

penyusunan tesis ini. 

6. Bapak serta Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ekonomi & Keuangan 

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  yang telah memberikan 

motivasi dalam penyusunan tesis ini. 

7. Keluargayang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam 

penyelesaian Tesis ini.  

8. Rekan-rekan seperjuangan di pasca sarjana khususnya prodi ekonomi dan 

keuangan (MEK), terimakasih atas semua suka duka bersama kalian, semoga 

kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan dunia dan 

akhirat. 

9. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan dorongan dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tesis ini. 

Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmad dan Hidayah-

Nyakepadasemuapihak yang telah memberikan bantuan di dalam penyelesaian 

Tesis ini, sesuai dengan amal ibadah dan memberikan balasan sebagaimana 

mestinya. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih atas Jasa baik tesebut. 

Yogyakarta,  September 2018 

        

                   Putri Jamilah 


