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KATA PENGANTAR 

 بسمهللالرحمنالرحيم

 Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang 

kepada hamba-hambanya. Yang Maha Luas Ilmu-Nya, Robb semesta alam, pencipta 

langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, baginya semua bentuk pujian di dunia 

dan akhirat, kita memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya, serta berlindung 

dari segala kejahatan dan keburukan amal perbuatan hamba-Nya. Atas rahmat dan 

karunianya  sehingga tesis yang merupakan salah satu tugas dalam rangka 

mengakhiri studi program Magiater Ekonomi dan Keuangan (MEK) Fakultas 

Ekonomi (UII) Yogyakarta.dapat terselesaikan. Shalawat serta pujian senantiasa 

tercurah limpahkan kepada junjungan tauladan Nabiyyullah Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat, serta pengikutnya, yang telah membimbing kita menuju jalan yang 

benar yaitu agama Islam. 

 Penulisan tesis yang mengangkat tema “Analisis Perilaku Likuiditas Bank 

Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2015” 

merupakan karya sederhana yang ditulis dalam rangka memberikan wacana dalam 

keuangan mengenai pentingnya sebuah likuiditas dalam perbankan syariah. Dengan 

harapan dapat memberikan manfaat bagi ilmu ekonomi dan keuangan Islam terutama 

dalam hal pengelolaan likuiditas dalam lingkungan bank syariah. 

 Penulis bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari berbabagi pihak yang 

banyak membantu sehingga dapat terselesainya tesis ini. Dengan segala kerendahan 

hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. Selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia. 

2. Ibu Drs. Akhsyim Affandi, MA., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang 

telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan penyusun, dalam menyelesaikan tesis. 

3. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D. Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan 

Keuangan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.  



viii 

 

4. Segenap dosen Program Study Magister Ekonomi dan Keuangan, yang telah 

membagi ilmunya kepada penulis, hingga akhir perkuliahan. 

5. Seluruh karyawan program pasca sarjana UII yang telah membantu kelancaran 

penulis dalam mengurus administrasi selama kuliah. 

6. Buat kedua orang tua penulis Ayahanda (Alm) dan Ibunda yang senantiasa 

penulis hormati, yang tiada hentinya memberikan nasehat-nasehatnya, 

melimpahkan kasih sayangnya, perhatian beserta do’anya yang selalu menyertai 

perjalan penulis. 

7. Buat saudara penulis Sandy Perdana Yudhi dan Destianti Tasnia Putri, Nasrullah, 

Muhtadibillah yang bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, yang senantiasa 

memberikan dukungan, do’a, serta motivasi sampai terselesainya tesis ini. 

8. Sahabat- sahabat Falbest, Rainbow Crew, Teman-teman kos, yang senantiasa 

menemani hari-hari penulis, memberikan dukungan, semangat, dan selalu ceria. 

Terimakasih. Semoga kesuksesan selalu berpihak pada kita. Amin 

9. Teman-teman seperjuangan “MEK9” semoga kita senantiasa diberi kesuksesan. 

jazakumullah khairan katsiran. 

10. Semua pihak baik sahabat-sahabat, keluarga, yang sudah membantu penulis, 

yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. 

 

 

 

Yogyakarta, 17 Januari 2017 

 

Penulis, 

 

 

           (Nuriatullah) 

 

 

 

 

 




