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MOTTO

Hidayah bukan di tunggu melainkan di jemput,
Hidayah terkadang ada disekitarmu, tapi hatimu yang belum menyadarinya,
Sentuhlah hatimu agar hati itu tidak mengeras bagai batu,
Agar hidayah itu juga dapat mudah masuk ke dalam qolbu
Aku juga seperti itu
Pernah begini dan begitu,
Tapi, kurasa hal-hal negatif itu tidak akan membuatku selamat di akhirat
Maka dari itu, perlahan kuperbaiki pondasi imanku yang dulu amat rapuh,
Kuganti pondasi itu dengan lebih mendekatkan diri kepada-Nya,
Tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia pernah melakukan salah
Bukan tentang seberapa banyak kesalahan diri,
Tapi, tentang kapan kita akan membenahi kesalahan yang menggunung itu,
Mari, bertaubat, berhijrah dan beristiqomah.
-

Umi Pipik -

Barangsiapa terbiasa menunda sholat, maka ia harus siap tertunda dalam segala urusan
kehidupannya: menikah, pekerjaan, keturunan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan
lainnya. Dari Hasan Al Bashri, “Apa yang berharga dari agamamu jika sholatmu saha tidak
berharga bagimu?”
Seperti apa kamu memperbaiki sholatmu, seperti itulah kamu akan memperbaiki hidupmu.
-
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, Dialah Dzat yang telah menggantungkan segala
nikmat yang telah diberikan kepada manusia.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa

Ta’ala, Dzat yang Maha Kuat, Maha Berdiri Sendiri, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha
Perkasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dzat
yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi, dan ditakuti. Laillahaillallah, tidak
ada pencipta semua di langit, semua di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dzat yang paling layak untuk disembah. Pemilik langit dan
bumi yang bersemayan di Arsy-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan
hidayahNya sehingga penulis dapat menyeleseikan tugas akhir skripsi yang berjudul:
“Pengaruh Rasio Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Peringkat Sukuk dengan
Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening” sebagai salah satu syarat untuk
menyeleseikan Progam Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia.

Selama penyusunan skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan,

motivasi, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat
menyeleseikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis dapat

menyeleseikan terima kasih kepada:
1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang tidak pernah meninggalkan hambaNya,
memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah kaki dan
urusan hambaNya.
2. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam, manusia terbaik, manusia yang paling
suci darul nasabnya, paling sempurna jiwa, fisik dan akhlaknya. Orang yang telah
dipilih oleh Sang Pencipta sebagai penutup risalah utusan-utusanNya para nabi dan
rasul dan ia yang akan menjadi pemimpin semua anak adam di hari kiamat nanti
untuk membawa syariat.
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3. Orang tua tercinta, Bapak yang selalu mengingatkan untuk senantiasa ikhtiar dan
memanjatkan doa, memasrahkan segalanya kepada Sang Pemilik kehidupan dunia
dan akhirat dan ibu yang doanya tak pernah putus untuk anak tersayangnya disetiap
sujudnya. Terimakasih atas fasilitas, kasih sayang, nasehat, semangat serta motivasi
yang diberikan kepada penulis.
4. Adik-adikku yang selalu merepotkan tetapi menggemaskan.
5. Arief Bachtiar, Drs., MSA., Ak., CA., SAS. Selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih untuk bimbingan, saran, motivasi dan kasih sayang sehingga karya ini
dapat terseleseikan dengan baik.
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7. Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.com, PhD. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UII
8. Segenap dosen FE UII yang telah memberikan dengan ikhlas ilmu pengetahuan
kepada penulis selama menuntut ilmu di FE UII.
9. Kerabat kosku Syifa, Widy, Relygia, dan Amelia yang selalu memberikan semangat
untuk segera menyeleseikan skripsi dan bertemu jodoh.
10. Sahabat karib yang selalu tidak kompak, Alia, Satrio, Eka, Ile, Indah, dan Nika yang
selalu member dorongan dan semangat.
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Terimakasih telah menjadi bagian dalam menjemput cita-citaku.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa
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Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk
itu saran dan kritik yang membangun akan membantu untuk menyempurnakan
penelitian ini. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat
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