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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala atas limpahan 

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. 

Saya persembahkan karya ini kepada kedua Orang Tua, yaitu: 

“Purbo Handoko” 

dan 

“Hendriana” 

Dan untuk adikku: 

“Rizal Haidar Riski” 

“Terima kasih atas segala doa, keringat, semangat, pengertian, perhatian, 

kesabaran, pengorbanan, serta kasih saying. Semoga kapanpun dan dimanapun 

kita berada selalu diberi kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.” 
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MOTTO 

 

    

 ﴾٦﴾                                 ﴿٧﴾                               ﴿٨﴿                                

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja kerja (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 

-Thomas Alva Edison- 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak” 

-Aldus Huxley- 

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 

-Abu Bakar Sibli- 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. 

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu 

wa ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Dampak 

Penularan Perubahan Peringkat Obligasi pada Kinerja Perusahaan di Sepanjang 

Rantai Pasokan”. Shalawat serta salam juga diberikan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat-Nya dan semoga di akhir zaman kita 

mendapat syafaat-Nya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan serta 

dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

: 

1. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakulatas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Abdur Rafik, S.E., M.Sc., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingannya selama ini. 
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3. Bapak Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen. 

4. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan UII yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

5. Kedua orangtua penulis, Bapak Purbo Handoko dan Ibu Hendriana, terima 

kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama ini 

sehingga skripsi ini dapat selesai. 

6. Saudara ku, Firdausya, terima kasih atas segala dukungannya dan Rizka 

Banyu dan Yani Okta. Terima kasih menjadi sahabatku yang selalu 

memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

7. Azzah, Shela, Nina, Fitri, Vega, dan ditya terima kasih menjadi sahabat 

yang selalu memberikan motivasi, dan menjadi tempat cerita keluh-kesah 

ku serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih 

juga atas bantuan yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

8. Teman seperjuangan bimbingan pak Abdur Rafik, Aghnia Setyaning, 

terima kasih sudah menemani dalam mengerjakan skripsi. Semoga segara 

menyusul. 

Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan demi penulis 

menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi tidaklah sempurna. Oleh sebab itu, diharapkan kritik dan saran 

demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh 

 

Yogyakarta, 12 April 2019 

Penulis,  

 

 

Alia Hana Indira 

 

 

 

 

 

 

 

  


